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A közelmúltban számos projekt valósult meg Kocson. A turizmus fejlesztése érdekében helyi 

vidékfejlesztési stratégiákat alkalmaztunk a természeti és kulturális kincsek megőrzése érdekében. 

2016-ban pályázatot nyújtottunk be a Terület- és Településfejlesztési OP Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése pályázati kiírásra, mely keretén belül a Komárom-Esztergom Megyei 

Közgyűlés döntése alapján a Vincze Imre Református Általános Iskola támogatásban részesült. A 

projekt célja az épület korszerűsítésével a primer energiafelhasználás és ezen keresztül CO2 kibocsátás 

mennyiségének csökkentése, egy komfortosabb környezet biztosítása gyermekeink számára, és nem 

utolsósorban a működtetés költséghatékonyságának javítása volt. 

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 

hozzájárult 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 társfinanszírozásával valósult meg.  

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.  

2021. augusztus 28-án, 14:00 órai kezdettel Falunapot és Gasztrofesztivált tartottunk. Volt 

közös főzés, ugrálóváras gyerekparadicsom és zenés gyerekműsor, kézműves foglalkozás, kiállítás, 

valamint retro diszko. Fellépett 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 készítettek finomabbnál finomabb ínyenc ételeket.  

A szlovák oldalon 2021. szeptember 3. és 4. között került megrendezésre a Madari Borfesztivál 

a madari Sutyúvölgy területén. Pénteken a Hu-Rock zenekar műsorát tekinthették meg az érdeklődők; 

míg szombaton Tomi Bohóc, a Perbetei mazsorett csoport, a Madari asszonykórus, Bernáth Tamás, 

valamint B.Tóth László is fellépett a modern táncok, a madari játékok és a fúvós zenekar mellett. 

Mindkét rendezvény ingyenesen látogatható, ezáltal mindenki számára elérhető volt. 

Mindezek mellett közös kiadásban jelentetjük meg brosúránkat, mely Madar és Kocs főbb 

turisztikai látnivalóit és nevezetességeit mutatja be nemcsak az idelátogató turisták, hanem a  tágabb 

közönség számára is. 

Bízunk benne, hogy együttműködésünk tovább fog folytatódni, hiszen megvalósított 

rendezvényeink lehetővé teszik a még szorosabb határmenti együttműködést a régióban, elmélyítve 

ezzel a nemzeti összetartozást a két település között. Fő irányelvünk régiónkat megismertetni nemcsak 

a közeli településeken élő lakossággal, hanem az ország határait átlépve a távolabbi régiókon belül is – 

ezt pedig közösen, együttműködve érhetjük el. 

 

Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 
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