Az E U R E G I O forum + ...

... olyan regionális fejlesztéssel foglalkozó szervezetek
egyesülése, amelyek határon átnyúló együttműködésekben
tevékenykednek. A fórum, mint határon átnyúló érdekközösség, a helyszínen támogatja az érintett kistérségeket,
községeket, egyesületeket, kezdeményezéseket és vállalkozásokat a határokon átnyúló projektek tervezésében
és megvalósításában. A fórum célja az együttműködés új
utjainak kidolgozása, hogy ezáltal is növelje a lakosságnak a határon átnyúló aktivitások iránti érdeklődését.
... mint gyakorlatias hálózat ...
Az EUREGIOforum+ -ban a régiómenedzserek tapasztalataik felhasználásával a gyakorlatban valósíthatnak meg
tartós határon átnyúló projekteket. Az alsó-ausztriai, burgenlandi, stájerországi, magyar, szlovák, cseh és szlovén
regionális menedzsmentek és regionális fejlesztési szövetségek közösen kínálják fel szaktudásukat és támogatják
egymást a határon átnyúló projektmunkában.
... minden határon átnyúló szervezetet szolgál.
... minden határon átnyúló szervezetet szolgál:
A fórum megkönnyíti a városok, községek, egyesületek, kistérségek és regionális kezdeményezések első
határon átnyúló projektlépéseit, hogy a magas elvárások
ne vezessenek kiábrándító eredményekhez. Határon
átnyúló együttműködésekben és a határ mindkét oldalán
előnyökkel járó megoldásokban a fórum a megfelelő
partner.

Szimpózium: „A zarándoklás jelentősége
a „Via Sacra” projekt példája alapján”

2006, november 16., csütörtök
Program:

Évszázadok óta érkeznek zarándokok Mariazellbe a
Szűzanyához. A 21. században a reneszánszát éli a
zarándoklás. A Via Sacra Bécsből Mariazellbe vezető
Alsó-ausztriai szakaszának életrekeltése 25 község
összefogásával valósul meg egy turisztikai kulcsprojekt keretében.

15:00

Köszöntő
Matthäus NIMMERVOLL - lilienfeldi apát
Karl BADER - szövetségi képviselő, polgármester

15:15

Diaelőadás: „Via Sacra“ 2006
Johann HÖLBLINGE R

15:45

Előadások:

Az ülésen elhangzó előadások és hozzászólások, a
„Via Sacra“ projekt tevékenysége alapján történelmi, spirituális és gazdasági szempontból világítják
meg az (új) zarándoklás és búcsújárás jelentőségét.
Különös figyelmet érdemel az összeköttetéseknek a helységekre és szellemi központokra bírt
jelentőségéről szóló vita. Ez konkrétan a magyar
partnervárosokkal és partnerintézményekkel összefüggésben hangzik el, akikhez történelmi szálak
fűznek.
A rendezvény a Lilienfeldi Apátság, a TraisenGölsental Kistérség és a Közép-Alsó-ausztriai
Regionális Fejlesztési Egyesület közös szervezésében kerül megrendezésre. A rendezvényen szinkrontolmácsolás biztosított.

„A zarándoklás spirituális jelentősége“
Matthäus NIMMERVOLL - apát
16:05

Projektbemutató: „Via Sacra –
vándorlás Isten útjain“
Herbert SCHRITTWIESER,
polgármester, a Traisen-Gölsental kistérség elnöke

16:25

„A zarándokutak életre keltése“
Mag. Georg KERSCHBAU M,
az „E U R O V I A – Wege für Menschen“ egyesület elnöke

16:50

„Az élet gyöngyei zarándokút –
a Camino magyar szakasza“
KATÓ Agnes és Csaba – a magyar „Az élet
gyöngyei zarándokút“ alapítói

17:15

Pódiumvita

17:45

Összefoglalás és kilátások
Moderátor: DI Reinhard M. WEITZER
Regionális manager NÖ-Mitte

Befejezésül büfével kedveskedünk Önöknek

Szimpózium: „A zarándoklás jelentősége a „Via Sacra” projekt példája alapján”
Szakrendezvény az „EUREGIOforum+“ projekt keretében

Jelentkezés

www.euregioforum.at

Kérjük, hogy szervezési okokból jelentkezésüket legkésőbb
2006. november 13-án 12 óráig szíveskedjenek elküldeni:
Online: www.euregioforum.at
Fax: +43-2772-51282-40
E-Mail: euregioforum@noe-mitte.at
Igen, a rendezvényen részt veszek
Név: _____________________________________________________________________________
Szervezet: ____________________________________________________________________
Cím: _____________________________________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________________________
Fax: _____________________________________________________________________________
E-Mail: _________________________________________________________________________
Helyszín: Lilienfeldi apátság (Stift Lilienfeld),
Dormitorium, Klosterrotte 1,
3180 Lilienfeld
Útvonalterv a www.stift-lilienfeld.at honlapon található a
„Kontakt” címszó alatt.

Szervezők:
Regionaler Entwicklungsverband NÖ-Mitte
DI Reinhard M. Weitzer
DI (FH) Carolina Burger
3040 Neulengbach
Hauptplatz 64, Haus 3
Tel.: +43-2772-51 282
Fax: +43-2772-51 282-40
E-Mail: euregioforum@noe-mitte.at
http://www.noe-mitte.at
mecca environmental consulting
Dr. Hannes Schaffer
DI Petra Hirschler
1130 Wien, Hochwiese 27a

Szimpózium:
A zarándoklás jelentősége a „Via Sacra”
projekt példája alapján

Tel.: +43-1-5265188
Fax: +43-1-5265188-11
E-Mail: office@mecca-consulting.at
http://www.mecca-consulting.at

Az EUREGIOforum+ projektet az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és Alsó-Ausztria Tartományi kormánya
finanszírozza.

2006. november 16. csütörtörk
Stift Lilienfeld, Dormitorium,
Klosterrotte 1

