„A KULTÚRA MEGÉRTÉSE A MEGÉRTÉS KULTÚRÁJÁT HOZHATJA EL.”
MISKOLCON EZÉRT CSINÁLJUK EZT A FESZTIVÁLT.

MEGHÍVÓ
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A sajtótájékoztató programja:
→Miskolc és térségét, a régió népszerűsítését szolgáló fesztivál idei kiemelt vendége Mád, amely
2002-ben a Tokaj-hegyaljai borvidékkel kultúrtájként a Világörökség része lett.
→A 2012. évi fesztivál újdonsága és eseményei: a három fesztivál (3in1)
→Virtuális mádi séta
→Vetró András, szobrászművész (Kézdivásárhely – Kolozsvár) kiállításának megtekintése
→Mád legkiválóbb borainak bemutatása az egyik legavatottabb szakember, Dr. Mészáros Gabriella
Nemzetközi Borakadémikus közreműködésével.

Háttéranyag:
Az idén szökőnapon, február 24-én indul a miskolci téli fesztivál, Kocsonyafesztivál.
És persze mint már jó ideje, most is három napig várják a vendégeket a programok Miskolc
belvárosában. A szervezők meglepetésprogramokkal, még több érzelemmel és kreativitással készülnek
az idei rendezvényre. Meglepetésprogramokkal és persze vendégekkel is…

Ennek a fesztiválnak minden évben legfontosabb célja, hogy a téli szezonban is a városba, a
régióba látogassanak a kül- és belföldi vendégek, s Miskolcban egy vendégszerető, kulturális,
gasztronómiai és turisztikai értékekben gazdag régióközpontot ismerjenek meg. Egy olyan
régióközpontot, amelynek fontos szerepe van és lehet a régió értékeinek népszerűsítésében. A
Fesztivál fontos missziójának tekinti a térség kiemelt településeinek, turisztikai attrakcióinak
bemutatását. 5 éve Hollóháza, az elmúlt években Tiszaújváros, a Bükki Nemzeti Park, Tiszacsege,
Hajdúböszörmény, 2009-ben a Tisza-tó és térsége valamint az un. FestInFest keretében Magyarország
különleges fesztiváljait, kulturális kínálatát népszerűsítette. Tavaly Mohács – az UNESCO Szellemi
Kulturális öröksége részévé vált Mohácsi Busójárás – volt a fesztivál vendége, folytatva e hagyományt
2012-ben a miskolci Kocsonyafesztiválon Mád mutatkozik be.
Nem véletlenül, hiszen a városunktól kb. 40 km-re található település 2002-ben a Tokajhegyaljai borvidékkel kultúrtájként a Világörökség része lett, méltán a hegyaljai bortermelő kultúra
egyik fellegvára, itt található Tokaj-Hegyalja szőlőterületének egyötöd része. Nem titkolt célunk,
hogy a Kocsonyafesztivál adta közösségi élményeken keresztül is megismertessük az ideérkezőkkel és
a helyiekkel a térség eme gyöngyszemét, a Furmint városát, a különleges borok, felejthetetlen
gasztronómiai élmények és vendégszerető mádi emberek lakta települést, azt a csodát, ami
évszázadokkal ezelőtt megalapozta ennek a településnek a hírnevét, amely reményeink szerint újra
elnyeri méltó helyét a világ bortérképén.
Az idei rendezvény további turisztikai attrakciókat felvonultató vendégei Abaúj és térsége
települései valamint a kicsit távolabbi, de annál különlegesebb atmoszférájú Baja városa.
A Fesztiválon minden évben fontos szerepet kap más nemzetek kultúrájának bemutatása.
2009-ben Finnországot láttuk vendégül. És mivel a fesztivál programja négyéves ciklusokban készül,
így 2010-ben eldőlt, hogy a következő négy évben a Kárpát-medence sokszínűségét szeretnénk
bemutatni a közönségnek. Így 2012-ben Románia, 2013-ban Szlovákia és Kassa – az Európa
Kulturális fővárosa cím várományosa – lesznek külföldi, határ közeli díszvendégei hazánk hetedik
legismertebb fesztiváljának.
A Kocsonyafesztivál 2012. évi újdonságairól kérésére hosszabb sajtóanyagot a
tájékoztató után elektronikus úton juttatunk el Önnek. Érdeklődését előre is köszönik a
Kocsonyafesztivál szervezői.
További információ és kapcsolat:
www.miskolcikocsonya.hu, e-mail: hugliemese@gmail.com

