Tlačová správa
Organizovanie spoločných festivalov v Modranoch a Kocsi
Na zverejnenie: 24. septembra 2021 / Na okamžité zverejnenie
Mediálny kontakt: Štefan Édes, starosta obce Modrany
V poslednej dobe bolo v obci Modrany vďaka rozličným projektom realizovaných niekoľko
rozvojových aktivít (napr. opatrovateľská služba 103 740 eur, MPSVaR; zníženie spotreby energie pri
prevádzke obecného úradu 25 6744,44 eur, SIEA Bratislava; modernizácia materskej školy 78 156,13
eur BGA;. ako partner maďarskej obce Ács zlepšenie lekárskej starostlivosti a skríningu
prostredníctvom cezhraničnej spolupráce menších sídel v rámci HEALTH4ALL; tradičné podujatia
v rámci projektu SKHU/WETA/1901/4.1/124 „Festival Ácskapocs a Modranský vínny festival“).
Tieto investície dopĺňajú ďalšie projekty a prispievajú k znásobeniu ich výsledkov a pôsobenia.
Ďalším príkladom tejto úspešnej série je projekt s názvom „Organizovanie spoločných festivalov v
Modranoch a Kocsi (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/129), ktorý vďaka prezentácii miestnej ľudovej
kultúry prispieva k zveľaďovaniu cestovného ruchu, k prehlbovaniu medzinárodných vzťahov a k
budovaniu a rozvíjaniu priateľských vzťahov medzi obyvateľmi zapojených obcí, ako aj k
rozširovaniu turistických možností v regióne. Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 48 824,72 eur.
Cieľová skupina, t. j. obyvatelia regiónu mali možnosť vybrať si z pestrej programovej ponuky pre
nich vyhovujúcu opciu. Vďaka podujatiam realizovaným v rámci projektu bude turistický rozvoj
sprevádzaný aj prínosmi z hľadiska miestneho hospodárstva, nakoľko sa miestnym podnikateľom
naskytla možnosť predstaviť svoje lokálne produkty, účastníci si zasa mohli zaobstarať vybrané
predmety ľudovej tvorby. V rámci tradičného remeselníckeho jarmoku zasa majstri ponúkali svoje
jedinečné, ručne vyrábané produkty prichádzajúcim návštevníkom.
V dňoch 03. až 04. septembra sa uskutočnil Modranský Vínny festival v miestnom údolí Sutyú. V
piatok účastníkov zabávalo vystúpenie kapely Hu-Rock, v sobotu zasa klaun Tomi, mažoretky z
Pribety, Modranský ženský spevácky zbor, Tamás Bernáth, B. Tóth László, moderné tance,
modranské hry a dychový súbor.
Na maďarskej strane hranice, v obci Kocs, sa zasa 28. augusta 2021 uskutočnil Deň obce spojený
s gastrofestivalom, v rámci ktorého prebehlo spoločné varenie, najmenších očakával detský skákací raj
a hudobný program, návštevníci sa však mohli zapojiť aj do remeselných dielní, navštíviť výstavu či
retro diskotéku. Počas podujatia vystúpili napr. Marching Jazz Band, Papa Jazz Seven, miestna
skupina mažoretiek a v neposlednom rade hudobná skupina Party Syndrom.
Vstup na obe podujatia bol bezplatný, zabezpečujúc tak ich dostupnosť skutočne pre všetkých.
V rámci projektu obec Modrany zakúpila okrem iného pivné sety, stoly, stoličky a stan, kým obec
Kocs si v záujme zvyšovania kvalitatívnej úrovne tradičných podujatí zaobstarala pivné levice,
uzatvárateľný pavilón, stan a mobilný kordón.
Obce pripravujú aj spoločnú publikáciu, ktorá predstaví hlavné turistické atrakcie, znamenitosti a
programové ponuky v regióne – poskytne užitočné informácie nielen pre prichádzajúcich turistov ale
aj pre širšiu verejnosť.
Veríme, že naša spolupráca bude v tomto duchu pokračovať aj naďalej. Spoločné podujatia umožňujú
upevňovanie cezhraničnej kooperácie v regióne, prehlbujúc národnú súdržnosť medzi obcami. Naším
hlavným cieľom je predstaviť klenoty regiónu nielen miestnym obyvateľom, ale prekračujúc hranice
krajiny aj vzdialenejším krajom - práve toto môžeme dosiahnuť len spoločne, ruka v ruke.
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