
Kocs és Madar határon átnyúló együttműködése  

 

A közelmúltban számos fejlesztési projekt valósult meg Kocson. E sikerszéria további példája a „Közös 

fesztiválok megrendezése Madaron és Kocson“ elnevezésű pályázat (kódja: 

SKHU/WETA/1901/4.1/129), mely a folklór és a kultúra bemutatása révén hozzájárul a turizmus 

fejlesztéséhez, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítéséhez, a települések lakosai közötti új barátságok 

kialakításához és a már meglévők ápolásához, a régió turisztikai lehetőségeinek kibővítéséhez, az 

idegenforgalom fellendítéséhez. A pályázat az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési 

Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 48 824,72 eurónyi 

társfinanszírozásával valósul meg.  

A célcsoport, vagyis a régió lakossága lehetőséget kap többfajta programból kiválasztani a neki 

megfelelőt. A projekt keretében két rendezvény kerül megrendezésre – a Kocsi falunap és 

gasztrofesztivál, valamint a madari borfesztivál.  A rendezvényeknek köszönhetően a turizmus 

fellendülése  gazdasági pozitívummal is jár majd, hiszen a vállalkozók bemutathatják saját termékeiket, 

valamint hagyományőrző kézműves vásárban a termelők saját, egyedi, kézzel készített termékeiket 

kínálhatják az oda látogatók számára.  

A projekt keretében Kocs Község Önkormányzata többek között sörpadokat, egy összecsukható 

pavilont, rendezvény sátrat és mobil kordont is vásárol a hagyományos helyi rendezvények 

minőségénék javítása érdekében.  

 

Határon átívelő együttműködés 

 

Együtt fejlődik Kocs és Madar település.  

A „Közös fesztiválok megrendezése Madaron és Kocson“ elnevezésű pályázat (kódja: 

SKHU/WETA/1901/4.1/129) az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program 

Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul 

meg. 

Ennek köszönhetően Kocson augusztus 28-án falunap és gasztrofesztivál, míg szeptember 03. és 04. 

között Madaron kétnapos borfesztivál várja az érdeklődőket. A rendezvények a magyar, illetve helyi 

hagyományok jegyében telnek, gazdag kulturális- és gasztronómiai programok kíséretében. 

A települések közös kiadvánnyal is készülnek, mely a főbb turisztikai látnivalókat és nevezetességeket, 

programlehetőségeket és információkat hívatott bemutatni nemcsak az ide látogató turisták, hanem 

a  tágabb közönség számára is. 

 

Fesztiválszezon Madaron és Kocson 

 

Közös pályázatot valósít meg Kocs Község Önkormányzata, valamint a felvidéki Madar Község. A „Közös 

fesztiválok megrendezése Madaron és Kocson“ elnevezésű pályázat (kódja: 

SKHU/WETA/1901/4.1/129) az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program 

Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul 

meg.  

A projekt keretében 2021. augusztus 28-án, 14:00 órai kezdettel Falunap és Gasztrofesztivál kerül 

megrendezésre Kocson. Az érdeklődőket közös főzés, ugrálóváras gyerekparadicsom és zenés 

gyerekműsor, kézműves foglalkozások, kiállítás, valamint retro diszkó fogadja majd. Fellép többek 

között a Marching Jazz Band, a Papa Jazz Seven, a helyi mazsorett csoport és a Party Syndrom zenekar. 

Helyi civilszervezetek, egyesületek, csoportok és körök jóvoltából a Faluház mögötti téren dolgos kezek 

készítenek finomabbnál finomabb ínyenc ételeket. 



A projekt Borfesztivállal folytatódik a szlovák oldalon szeptember 3. és 4. között, a madari Sutyúvölgy 

területén.  

A partnerek fő irányelve megismertetni a határmenti régiót nemcsak a közeli településeken élő 

lakossággal, hanem az ország határait átlépve a távolabbi régiókon belül is. A rendezvényekre való 

belépés mindenki számára ingyenes.  

 

Zárórendezvény -  Közös fesztiválok megrendezése Madaron és Kocson 

 

Szeptember 24-én kerül megrendezésre Szlovákiában, a madari polgármesteri hivatalban a „Közös 

fesztiválok megrendezése Madaron és Kocson“ elnevezésű pályázathoz (kódja: 

SKHU/WETA/1901/4.1/129) kötődő zárórendezvény. Az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország 

Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül megvalósított projekt szeptember 30-án 

zárul.  Ennek szellemében a projektpartnerek bemutatják a projekt eredményei, kimeneteleit, illetve 

az egyes tevékenységek során szerzett tapasztalataikat.  

Kocs Község Önkormányzata és Martos Község közös, határon átnyúló pályázata az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap 48 824,72 eurónyi  társfinanszírozásával valósul meg. A teljes költségvetése 57 440,85 

euró.  

 

 

Sikerrel járt Kocs és Martos közös projektje  

 

Szeptember 30-án zárult a „Közös fesztiválok megrendezése Madaron és Kocson“ elnevezésű 

pályázathoz (kódja: SKHU/WETA/1901/4.1/129), az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország 

Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül megvalósított projekt, melynek 

lebonyolításán Kocs Község Önkormányzata a szlovákiai Madar községgel működött együtt.  

A projekt keretén belül két határon átnyúló hagyományos rendezvén került megrendezésre – a kocsi 

Falunap és gasztrofesztivál augusztus 28-án, valamint a madari Borfesztivál szeptember 3. és 4. között. 

Ezen felül Kocs Község Önkormányzata a rendezvények  színvonalának emelése érdekében eszközöket 

is vásárolt – sörpadokat, egy összecsukható pavilont, rendezvény sátrat és mobil kordont.  

A célcsoport, vagyis a régió lakossága lehetőséget kapott többfajta programból kiválasztani a neki 

megfelelőt.  A rendezvényeknek köszönhetően a turizmus fellendülése  gazdasági pozitívummal is járt, 

hiszen a vállalkozók bemutathatták saját termékeiket, az odalátogatók pedig megkaphatták a 

kiválasztott  népművészeti alkotásokat. A hagyományőrző kézműves vásárban a termelők saját, egyedi, 

kézzel készített termékeiket kínálták az oda látogatók számára. 

Mindezek mellett a községek közös kiadásában került megjelenítésre egy turisztikai brosúra, mely 

Madar és Kocs főbb látnivalóit és nevezetességeit mutatja be nemcsak az idelátogató turisták, hanem 

a  tágabb közönség számára is. 

A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

 

 


