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Az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja által
társfinanszírozott „REVIVAL ’21 – „Újjászületés ’21” Kulturális Programsorozat Alsózsolcán és
Pelsőcön” (projektazonosító: FMP-E/2001/4.1/018) elnevezésű projekt célja a határon átnyúló
együttműködés szintjének növelése a két résztvevő partner és a célterület lakossága között.
Alsózsolca és Pelsőc hosszú évek óta jól működő testvérkapcsolatokat ápolnak - különösen a kulturális
élet területén -, amelynek további elmélyítésére, a partner intézmények kapacitásainak bővítésére,
együttműködésük színvonalának növelésére és a határmenti lakosok aktív bevonására törekszenek
jelen projekt keretében, egy 4 rendezvényből álló kulturális programsorozat megvalósításával, a 2021es „Újjászületés” jegyében. Alsózsolcán egy közösségi nap és egy hagyományőrző nagyrendezvény,
míg Pelsőcön egy gasztro- és egy kulturális nyári fesztivál valósul meg. Bár a rendezvények fő profilja
eltér, viszont a közös téma mindenhol a megújulás, újjászületés.
Ezek a rendezvények a Sajó-folyó környéki térség hagyományos értékeinek megóvására és azok méltó
ünneplésére törekszenek a határ mindkét oldalán. A programok rendkívül színesek és minden
korosztály számára színvonalas művelődési és szórakozási lehetőséget biztosítanak. A helyi és külföldi
folklór együttesek és énekkarok előadásait változatos kísérő programok is gazdagítják, mint például
kézműves műhelyek gyerekeknek, kézműves bemutatók, a helyi és külföldi kiállítók kézműves piaca,
valamint a régiókra jellemző tipikus ételek bemutatása. Az eseménysorozat színvonalas megvalósítása
és a megfelelő technikai háttér biztosítása érdekében eszközöket is beszereznek a partnerek. A
projektben egy közös vándorkiállítás is megszervezésre kerül a programok képeiből és egy promóciós
kisfilm is készül a kulturális eseménysorozatról, amely mind a helyi lakosság, mind pedig a szélesebb
közönség körében népszerűsíti majd a térség hagyományait, a fiatalabb generáció számára
megőrzendő, megújítandó értékeket. A határmenti kulturális együttműködés hosszú távon pozitív
hatással bír a térségre.
A projekt közvetve hozzájárul a minőségi szolgáltatások nyújtásához és azok elérését biztosítja a
fogyatékkal élők számára is. A közös promóciós kisfilm hozzájárul a kétnyelvűség megerősítéséhez. A
rendezvénysorozat erősíti egymás kultúrájának, értékeinek jobb elfogadását.
A projekt partnerei:
-

Vezető kedvezményezett: Alsózsolca Város Önkormányzata (HU)
Kedvezményezett 1: Obec Plešivec (SK)
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Tervezett időtartam: 2021. 07. 01. – 2021. 12. 31 (6 hónap)
Az ERFA támogatás összege: 49 995,69 EUR
A projekt teljes költségvetése: 58 818,46 EUR
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósul meg.
A cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

