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Közös határon átnyúló pályázatot valósít meg Ekel és Tárkány. 

 

A „Rendezvénysorozatok Ekelen és Tárkányban” (kódja: SKHU/WETA/1901/4.1/128) 

című pályázat az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program 

Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 48 865,53 Eurónyi 

társfinanszírozásával valósul meg. Célja a határon átnyúló együttműködés megerősítése; a 

települések közti tapasztalatcsere; a rendezvénysorozatok megrendezése; s mindezek által a 

területi kohézió növelése és a hagyományok őrzése.  

A projekt főpályázója, Ekel és partnere, Tárkány jó kapcsolatot ápol egymással. Több 

mint 20 éve minden évben megrendezett programsorozatuk közös előkészítési és megvalósítási 

elven alapszik; s hozzájárul a határon átnyúló intézményközi együttműködés javításához. 

Ennek köszönhetően a közös pályázatuk értelmében idén Ekelen az alábbi rendezvények 

valósulnak, illetve valósultak meg: 

▪ három csapat részvételével zajló Nemzetközi focitorna július 24-én;  

▪ Fesztivál a település megalakulásának 800. évfordulója alkalmából és Nemzetközi 

tűzoltónap július 24-én; számos zenekar és előadóművész fellépésével (pl. a Jump 

Rock Band zenekar, Illés Gabriella és Krasznai Tamás, és nem utolsó sorban a Kvint 

operett) izgalmas gyerekprogramok kíséretében (ugrálóvár, ügyességi és 

hagyományőrző népi játékok); 

▪ Kulturális est és Képviselő testületi ülés, mely során a két település és a közös 

pályázatuk is bemutatásra kerül ünnepi vacsora és gazdag kulturális program 

kíséretében; 

▪ Sírok látogatása, mely keretén belül a résztvevők augusztusban együttesen keresik fel 

a közelmúltban elhunyt ekeli díszpolgár sírhelyét, mivel a járvány korlátozó 

intézkedései miatt nem nyílt lehetőség temetésen való részvételre és elbúcsúzásra. Ezt 

követően Dunaalmáson Csokonai Lillájának, Vajda Juliannának nyughelyén helyezik 

el az emlékezés virágait. 

▪ Vadásztársaságok és Borászok Online Tapasztalatcseréje szeptemberben; 

▪ Nyugdíjas Klub Találkozója augusztus 28-án; 

▪ Kerítésfestés szeptemberben, mely során a temető kerítésének festésére kerül sor. 

Ebben a település apraja-nagyja kiveszi a részét. A szorgos munka után jöhet a jól 

megérdemelt pihenés: kemencés vacsora zárja a napot. 



 

 

 

▪ Záró rendezvény mely a projekt elért sikereit és eredményeit érinti majd, a rendezvény 

során a projekt keretében szerkesztett, a község gazdag történelmét és múltját ábrázoló 

könyv kerül bemutatásra. 

Tárkány községben pedig hagyományos Falunap kerül megrendezésre, mely fiatalok 

és idősek számára is tartalmas kikapcsolódási lehetőséget nyújt. Koncertek, kulturális 

programok, vásár várja az érdeklődőket. 

Valamennyi rendezvény ingyenesen látogatható. A projekt által megvalósított 

rendezvények, melyek akár tematikus turisztikai termékként is tudhatóak be, lehetővé teszik 

a még szorosabb határmenti együttműködést a régióban, elmélyítve ezzel a nemzeti 

összetartozást a két település között. A projekt egyik fő irányelve régiónkat megismertetni 

nemcsak a közeli településeken élő lakossággal, hanem az ország határait átlépve a távolabbi 

régiókon belül is. A célcsoportunk lehetőséget kap többfajta programpalettából kiválasztani 

a neki megfelelőt, és tájékoztatást kap a legújabb komplex turisztikai kínálatból. 

 

Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 
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Honlap: www.okolicnanaostrove.sk 


