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A fenti címmel tartott sajtótájékoztatót
Muzslán Farkas Iván, Muzsla polgármestere,
Rományik Ferenc, Ipolydamásd
polgármestere, valamint Csókás Judit
projektmenedzser. A sajtótájékoztatón
ismertetették a két település által INRERREG
Szlovákia – Magyarország Együttműködési
program felhívására beadott, s elnyert
pályázat eredményeit.

Csókás Judit projektmenedzser pedig részleteiben ismertette a nyertes pályázat
menetét, költségeit, céljait.

Mint hangsúlyozták: Muzsla és Ipolydamásd községek önkormányzata összesen 49
887,51 euró támogatást kapott az Interreg V-A Szlovák Köztársaság – Magyarország
Együttműködési program felhívása alapján, a kis projektek 1. prioritási tengelyén – a
Természet és kultúra, a SKHU / WETA / 1901 / 1.1 / 032 számú projekt keretében,
melynek címe „Hagyományőrzés és kultúra az Ipoly és a Duna mentén”.

A pályázat célcsoportja a határ menti régió lakossága, az ide látogató
turisták, akik részt vesznek a két község kulturális rendezvényein, és azok a
helyi lakosok, ellátogatnak a határon túli községek rendezvényeire.

Muzsla községben a projekt keretében elkészült a szabadtéri színpad, amely a község
központjában helyezkedik el és évente több kulturális és hagyományőrző rendezvény
helyszínéül szolgál.
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Az ipolydamásdi átadón (Fotó: Farkas Iván, Facebook)

A pályázat keretében valósult meg a 110 négyzetméternyi alapterületű színpad
építésének befejezése, az energia- és költséghatékony, hajlított gerendákból készült
födémszerkezet felhelyezése és a villanyszerelési munkák elvégzése. A színpad átadása
közös, regionális hagyományőrző kulturális rendezvény keretében valósult meg 2019
augusztusában.

Muzsla községben a projekt keretében szüreti rendezvényt szerveznek az új
szabadtéri színpadon szeptember 19-én.

Ipolydamásd község a régió látogatottságának emelése céljából felújította,
komfortosabbá tette és bővítette a szabadtéri színpad és közösségi játszótér
szomszédságában a sportpályához tartozó vizesblokkot. Ezek a munkálatok a
következők voltak: az épületgépészeti – víz- és elektromos vezetékek – felújítása, az
illemhely kapacitásának bővítése. A rekonstrukciót a kulturális és sportrendezvények és
a résztvevők növekvő száma is indokolta. A felújított épület átadása szeptember 4-én
valósult meg, ahol a projektpartner Muzsla község lakosságán kívül részt vettek
nemzetközi hagyományőrző szervezetek is. Az építmény a már nyertes, Ipolydamásdon
megvalósuló IPOLYFEST SK-HU pályázat megvalósítását is segíti majd.
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Rományik Ferenc és Farkas Iván aláírja a szerződéseket (Fotó: Farkas Iván, Facebook)

A közös kulturális rendezvényekről összefoglaló film készül. A pályázati együttműködést
pedig ismertető füzetben mutatja be a két község.

A sajtótájékoztatón mindkét fél részéről elhangzott, hogy a projekt
megvalósulásának legfőbb célja az együttműködés, s hogy megnöveljék az
Ipoly és a Duna mente látogatottságát.

Farkas Iván polgármester azt is elmondta, hogy a színpad és a térkővel kirakott előtér
kiváló lehetőséget ad akár országos vagy nemzetközi rendezvények szervezésére is.

A színpad már 2019-ben elkészült, 2-3 alkalommal fogadta vendégeit, szeptember 19-én
pedig ünnepélyes színpadavatóra kerül sor.
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