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RÉGIÓ

A regionális kulturális élet és a
kulturális turizmus erősítése
MUZSLA |  Hagyományőrzésre és kultúrafejlesztésre nyert ötvenezer eurót egy
közös uniós pályázaton az Interreg-program keretében Muzsla község és a
magyarországi Ipolydamásd település. A megvalósult fejlesztéseknek
köszönhetően a Duna és az Ipoly mente turisztikai látogatottsága, a regionális
kulturális élet is erősödik.

Rományik Ferenc, Farkas Iván és Csókás Judit a sajtótájékoztatón. - A szerző felvétele

Az elnyert összegből Muzslán befejezték a község szabadtéri
színpadát, kialakították a hajlított födémszerkezetet, befejezték a tetőt
és villanyszerelési munkákat végeztek el. Ipolydamásdon pedig
felújították, komfortosabbá tették és bővítették a szabadtéri színpad és
a közösségi játszótér mellett található, a sportpályához tartozó öltözőt
és vizesblokkot. Itt épületgépészeti munkák zajlottak, illetve a víz- és
elektromos vezetékeket korszerűsítették, továbbá bővült az illemhelyek
száma is. A megvalósult fejlesztések alapvető célja, hogy a Duna és az
Ipoly mentén minél több embert vonzzon a regionális kulturális élet és
erősödjön a kulturális turizmus is. A nyertes projektnek köszönhetően
évente legalább háromezer látogatóval nő a térség látogatottsága –
állapította meg a sajtótájékoztatón Csókás Judit pályázati menedzser.
Csókás szerint az ipolydamásdi fejlesztés az Ipolyfest – nemzetközi,
határon átnyúló kulturális fesztivál megrendezését is elősegíti. Farkas
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Iván, Muzsla polgármestere hangsúlyozta, hogy az új szabadtéri
színpad mérete és kialakítása miatt most már akár országos
rendezvények, pro� együttesek és színházi produkciók helyszíne lehet,
ezzel pedig Muzsla kis kulturális központtá válhat a régióban. A
muzslai szabadtéri színpadra uniós forrásból mintegy harmincezer
eurót nyertek, az önrész 5500 eurót tett ki. A építmény legdrágább
eleme a speciális, rétegelt és hajlított gerendákból épült födém, amely
statikai szempontból is jobb és hatékonyabb, még téli időjárás esetén
is, mint a hagyományos tetőzet.

Ipolydamásdon 20 ezer eurót nyertek korszerűsítésre, ebből 3354 euró
volt az önrész. Az euró -forint árfolyam különbözetéből eredő
nyereségből pedig – a pályázati hatóság engedélyével – ún.
hőgombákat vásároltak, hogy zimankós időben is tudjanak szabadtéri
rendezvényeket tartani.

Bár a muzslai szabadtéri színpadot már tavaly átadták, az
ipolydamásdi öltözőt pedig a napokban avatták fel, a koronavírus-
járvány miatt a pályázat lezárása elhúzódott, épp ezért a kulturális
zárórendezvényre is most, szeptember 19-én kerül sor Muzslán. Ez egy
zenés fesztivál lesz, melynek keretében a muzslai és a kéméndi
folklórkincsből is ízelítőt kapnak a látogatók. Szeptember 11-én,
pénteken pedig a Komáromi Jókai Színház mutatja be az új muzslai
szabadtéri színpadon Molnár Ferenc: Üvegcipő című vígjátékát. A
sikeres nemzetközi pályázat részeként �lm is készül a Muzsla és
Ipolydamásd közös kulturális rendezvényeiről. „A pályázat legnagyobb
értéke nem a felújított építmények kivitelezési árában van, hanem a két
község hosszú távú összefogásában, a régió kulturális fejlesztésében”
– mondta el a sajtótájékoztatón Rományik Ferenc, Ipolydamásd
polgármestere.
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Muzsla Interreg-program Csókás Judit Rományik Ferenc Farkas Iván
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