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Séria spoločných podujatí obcí Okoličná na Ostrove a Tárkány 

Na zverejnenie: 30.07.2021 / Na okamžité zverejnenie 

Mediálny kontakt: Iveta Feketeová, starostka obce Okoličná na Ostrove  

 

Obce Okoličná na Ostrove a Tárkány realizujú spoločný cezhraničný projekt  

 Projekt s názvom „Séria spoločných podujatí obcí Okoličná na Ostrove a Tárkány“ 

(kód: SKHU/WETA/1901/4.1/128) je realizovaný v rámci Fondu malých projektov 

Programu Spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so 

spolufinancovaním z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja čiastkou 

48 865,53 Eur. Jeho cieľom je posilnenie cezhraničnej spolupráce, podpora výmeny 

skúseností medzi zapojenými obcami, organizácia série podujatí a súbežná podpora kohézie 

a zachovávania tradícií.  

 Hlavný prijímateľ projektu, obec Okoličná na Ostrove, a jej projektový partner – 

maďarská obec Tárkány – sa môžu pýšiť dlhoročnými priaznivými vzťahmi. Samotný projekt 

je založený na princípoch spoločnej organizácie a realizácie série podujatí, na ktorých sa obce 

podieľajú každoročne už vyše 20 rokov, prispievajúc tak k zveľaďovaniu medziinštitucionálnej 

spolupráce. Práve vďaka tomu sa v rámci ich spoločného projektu tento rok uskutočnili, resp. 

uskutočnia sa v Okoličnej na Ostrove nasledovné podujatia: 

• Medzinárodný futbalový turnaj 24. júla so zapojením troch družstiev; 

• Festival za príležitosti 800. výročia vzniku obce a Medzinárodný deň hasičov dňa 

24. júla s vystúpením rozličných hudobných skupín a umelcov (napr. kapela Jump Rock 

Band, Illés Gabriella a Krasznai Tamás a v neposlednom rade Opereta Kvint) za 

sprievodu zábavných detských programov (skákací hrad, zručnostné a tradičné ľudové 

hry); 

• Kultúrny večer a zasadnutie zastupiteľstva, v priebehu ktorého budú predstavené obe 

obce a ich spoločný projekt v spojení so slávnostnou večerou a pestrým kultúrnym 

programom; 

• Návšteva hrobov, v rámci ktorej účastníci v auguste spoločne zájdu na miesto 

odpočinku nedávno zosnulého čestného občana z Okoličnej na Ostrove, nakoľko 

v dôsledku pandémie nebola možná účasť na jeho pohrebe a dôstojnú rozlúčku. 

Následne položia vence na miesto posledného odpočinku Vajda Julianny, Csokonaiho 

Lilly, v obci Dunaalmás; 

• Online výmena skúseností medzi poľovníckymi spolkami a vinármi v septembri; 

• Stretnutie klubu dôchodcov 28. augusta; 
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• Maľovanie plota v septembri, v rámci ktoré bude namaľovaný plot cintorína 

v Okoličnej na Ostrove a možno očakávať značnú účasť obyvateľov obce. Po usilovnej 

práci príde zaslúžený oddych, deň bude zakončený večerou priamo z pece.  

• Záverečné podujatie adresujúce úspechy a výsledky projektu, v priebehu podujatia 

dôjde aj k predstaveniu knihy načrtávajúcej bohaté dejiny, príbeh a minulosť obce, 

zhotovenej v rámci projektu.  

V obci Tárkány sa zasa uskutoční tradičný deň obce, ktorý ponúka príležitosť na 

odreagovanie sa pre mladých i starších. Záujemcov budú vítať koncerty, kultúrne programy 

a jarmok.  

Účasť na organizovaných podujatiach je bezplatná. Podujatia realizované v rámci 

projektu, ktoré možno považovať aj za určitý tematický turistický produkt, umožnia zrodenie 

ešte užšej vzájomnej cezhraničnej spolupráce v regióne, prehlbujúc národnú súdržnosť medzi 

dvoma obcami. Jedným z hlavných zámerov projektu je predstavenie regiónu nielen 

obyvateľom blízkych obcí, ale aj regiónov za hranicami domoviny. Cieľovej skupine sa takto 

naskytne príležitosť na výber z rozsiahlej, pestrej programovej palety, a získa prehľad 

o najnovšej komplexnej turistickej ponuke.  

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie.  

 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte: 

Iveta Feketeová 

starostka obce Okoličná na Ostrove 

E-mail: okolicna@gmail.com 

Tel. číslo: +421 908 785 333 

Web: https://www.okolicnanaostrove.sk/ 


