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Obec Mojmírovce chce využiť svoju bohatú históriu   a výhodnú polohu na rozvoj cestovného
ruchu. Pomôcť by jej v tom mohol   zrekonštruovaný kaštieľ, blízka poloha termálnych kúpalísk i
zaujímavé   projekty, ktoré pripravuje v spolupráci s ďalšími inštitúciami. Spoločne   s Agentúrou
EPS začala vytvárať tradíciu historických dní, ktoré sem   počas dvoch ročníkov dokázali
pritiahnuť turistov z celého Slovenska   i zahraničia. 

  
          Podľa riaditeľa Agentúry EPS Daniela Balka je   tento úspech dôkazom, že Mojmírovce
majú veľký potenciál stať sa   významnou destináciou poznávacieho turizmu. &quot;V prípade
Mojmíroviec je   určite zaujímavé to, že sú neďaleko Nitry, ktorá má najväčší potenciál  
návštevnosti. Sú veľmi blízko termálneho kúpaliska Poľný Kesov, sú   v dosahu termálneho
kúpaliska Podhájska, ktoré navštívi ročne 600.000   ľudí. Je tam zachovaný kaštieľ, ktorý je
zrekonštruovaný a využíva sa na   cestovný ruch. Treba vymyslieť, čo k tomu dodať také, aby
tam človek   mal dôvod ísť,&quot; vysvetlil Balko. Podľa jeho slov majú Mojmírovce   šťastie, že
sa tam narodil napríklad významný uhorský šľachtic Anton   Grasalkovič. &quot;Druhým
významným rodom sú Huňadyovci, ktorý kaštieľ   postavili a zorganizovali tu prvé konské
dostihy v strednej Európe. My   sme sa snažili využiť ten potenciál tým, že sa tam spoločne s
obcou   snažíme organizovať historické dni,&quot; uviedol.
          Turisti sa dnes   podľa Balka už málokedy uspokoja iba s kúpaním či lyžovaním, ale chcú 
 navštívené destinácie aj spoznávať. Kultúrny a poznávací turizmus je   preto stále obľúbenejší.
&quot;V roku 2010 sme tu zorganizovali Turecký deň,   pretože v minulosti bola obec súčasťou
osmanského novozámockého Ejalátu.   Tento rok sme si počas Barokového dňa pripomenuli
zasa postavu Antona   Grasalkoviča a Márie Terézie,&quot; pripomenul. Už druhý ročník podľa
jeho   slov ukázal, že mojmírovské historické dni majú reálnu šancu stať sa   celoslovenskou
udalosťou. &quot;Ak sa turizmus bude naďalej rozvíjať   s využitím tohto potenciálu, v priebehu
desiatich rokov by sa mohli   Mojmírovce stať konečnou destináciou, kde sa človek ubytuje a
bude   vyrážať do okolia. Či už za ďalším poznávaním napríklad do Nitry, alebo   na termálne
kúpaliská v bezprostrednom okolí obce,&quot; myslí si Balko.
        Obec   chce v organizovaní historických dní pokračovať. Na budúci rok si chce  
pripomenúť Jozefa II. Rok 2013 by mal zasa patriť obdobiu napoleonských   vojen aj s ukážkami
bojov rôznych historických skupín. &quot;Vyvrcholením by   mal byť rok 2014, kedy si chceme
pripomenúť 200. výročie prvých dostihov   na našom území. Treba si však uvedomiť, že ide o
dlhodobé snaženie,   ktoré obec nedokáže sama finančne zvládnuť. Bude treba hľadať granty,  
prípadne možnosti dotácie zo samosprávneho kraja. Ak bude návštevnosť   rásť tak prudko ako
doteraz, bude získanie financií a sponzorov oveľa   jednoduchšie. Ak sa však tieto rozvojové
projekty nepodarí ešte aspoň   dva roky ťahať z grantov, môže sa stať, že táto nádherne začatá
tradícia   predčasne skončí,&quot; varuje Balko.
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