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Tlačová správa
„Kultúrna spolupráca medzi mestom Veľký Meder a obcou Dunaszentpál”
acronym: "CULTCOOP”

Na zverejnenie: 31.01.2022
Medialny kontakt: Judit Csókás – projektová manažérka
e-mail: judit.csokas@gmail.com

Mesto Veľký Meder a Dunaszentpál Község Önkormányzata získali dotáciu z Programu spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov v rámci prioritnej osi PO4 –
Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.
Vedúcim partnerom projektu CULTCOOP číslo SKHU/WETA/2101/4.1/009 je Mesto Veľký Meder,
partnerom projektu na maďarskej strane je obec Dunaszentpál.
Celkový rozpočet projektu je 58.549,67 EUR, z toho dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
je 49.767,21 EUR.
Spolupráca medzi mestom Veľký Meder a obcou Dunaszentpál je prezentovaná v spoločnej žiadosti.
Cieľom projektu je rozšíriť spoluprácu medzi oboma samosprávami, preto projekt zahŕňa niekoľko
spoločných aktivít a podujatí, ktoré budú prístupné pre všetky vekové kategórie.
Veľký Meder sa nachádza na Žitnom ostrove, Dunaszentpál je obec na Malom Žitnom ostrove na
druhej strane hranice. V oboch osadách je výrazný trend zvyšovania počtu remeselníkov a malých
výrobcov, preto sa časť aktivít projektu zameriava na spoločné podujatia, ukážky remesiel a spoločnú
gastronomickú publikáciu s receptami z miestnych tradičných jedál. Publikácia bude slúžiť na
zvýšenie informovanosti obyvateľov prihraničného regiónu.
Prvou aktivitou projektu bude tlačová konferencia, na ktorej sa o podujatí bude informovať v celom
regióne. Potom nasleduje tradičný gastronomický festival v oboch mestách. Prvý festival sa bude
konať 5. februára s názvom Festival prasiatka v obci Dunaszentpál, po ktorom bude nasledovať 26.
februára Žitnoostrovský zabíjačkový festival v obci Ižop ktorá je súčasťou mesta Veľký Meder, kde pri
pestrom kultúrnom programe budú predstavené miestne zvyky, tradičné jedlá a spôsob ich prípravy.
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V apríli sa uskutočnia ďalšie dve veľké podujatia, a to veľkonočné podujatie vo Veľkom Mederi a
podujatie Deň tradícií v Dunaszentpále. Obe osady ponúkajú širokú škálu kultúrnych a remeselných
aktivít pre deti a ich rodičov. Na organizácii podujatí sa podieľajú aj členovia miestnych
mimovládnych organizácií.
Obe obce zakúpia vybavenie na kultúrne podujatia s cieľom zlepšiť kvalitu nielen tohtoročných, ale aj
budúcoročných podujatí.
Okrem veľkých podujatí sa v marci uskutoční aj odborné stretnutie zastupiteľských orgánov oboch
osád, na ktorom si budú vymieňať skúsenosti a dobré príklady ako sa zrealizujú najlepšie projekty.
Stretnutie bude zároveň strategickou platformou pre budúcu spoluprácu a realizuje sa aj
brainstorming.
V rámci projektu vznikne spoločná dvojjazyčná gastronomická publikácia tradičných receptov na
kultúrne podujatia, ktorá bude obsahovať recepty z oboch osád. Publikácia bude verejne dostupná v
elektronickej podobe a obyvateľom oboch osád bude k dispozícii obmedzený počet tlačených kópií.

Projekt je podporený Európskou úniou a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:
Meno, funkcia: Judit Csókás – projektová manažérka
E-mail: judit.csokas@gmail.com
Mobilné číslo: +421 944 518 705
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