
 

 

 

Sajtóközlemény 

Fesztivál a 800. évforduló alkalmából 
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Sajtókapcsolat: Ing. Iveta Feketeová 

 

A közelmúltban számos fejlesztés valósult meg Ekelen projektek segítségével; pl. az ápolói 

szolgáltatás (29.640,00 €, MPSVaR SR), a főtér felújítása (462.238,58 €, NFP 22140120704 ROP-4.1a-

2010/01), a vízvezeték- és a kommunikációs rendszer korszerűsítése (MVaRR SR, 49.840,00 €), a 

bérlakások átépítése (MVaRR SR, 62.404,57 €), a Csallóköz önkormányzatainak vízelvezetésére 

szolgáló háttéranyagok feldolgozása (MVaRR SR, 114.434,89 €), Ekel község táj-ökológiai tervének 

fejlesztése (SAŽP SR, 3.518,56 €). A siker azonban itt nem ér véget. Az INTERREG V-A Szlovákia 

Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap 48865,53 Eurónyi társfinanszírozásával közös pályázatot („Rendezvénysorozatok 

Ekelen és Tárkányban”; kódja: SKHU/WETA/1901/4.1/128) valósít meg ugyanis Ekel és a 

magyarországi Tárkány település. Nem újkeletű együttműködésről van szó: a jó kapcsolat immáron 20 

éve tart. Minden évben megrendezett programsorozataink közös előkészítési és megvalósítási elven 

alapszanak, s hozzájárulnak a határon átnyúló intézményközi együttműködés javításához.  

Jelen pályázatunk célja a települések közti tapasztalatcsere, a területi kohézió növelése és a 

hagyományok őrzése. Ennek érdekében számos rendezvényt valósítunk meg: Vajda Julianna (Csokonai 

Lillája) és Dr. Ferenczy Miklós sírjának meglátogatása és koszorúzása; vadásztársaságok és borászok 

online tapasztalatcseréje; nyugdíjas klub találkozója; a temető kerítésének festése kemencés vacsorával 

zárva; hagyományos falunap koncertek és kulturális programok kíséretében. 

Ugyanezen pályázat részét képezi a „Fesztivál a 800. évforduló alkalmából” elnevezésű 

esemény is, mely 2021. július 24-én, szombaton 9 órai kezdettel a helyi sportpályán valósult meg. A 

rendezvény Ekel község 2020-ban ünnepelt megalakulásának 800. jubileumi évfordulójának állított 

emléket. A jubileumi fesztiválon gondos felkészülés alapján számos zenekar és előadóművész kapott 

szerepet. Az érdeklődők a Jump Rock Band, Illés Gabriella és Krasznai Tamás,  a Győri Nemzeti 

Színház, valamint a Kvint  operett műsorát tekinthették meg. Ezen a napon került megrendezésre a 

Nemzetközi tűzoltóverseny és a három csapat részvételével zajló Nemzetközi futballmérkőzés is. A 

kisgyermekeket ugrálóvár, arcfestés, hagyományőrző népi játékok és különböző kézműves 

foglalkozások várták. 

Az eseményre való belépés díjtalan volt, így a nehezebb családi körülmények közt élők is 

ellátogathattak a fesztiválra. A fogyatékkal élők és a romák szintúgy esélyt kaptak a szórakozásra.  

S hogy miben járult hozzá a pályázat a rendezvény sikeréhez? Ekel község a fesztiválra a projekt 

segítségével biztosította az eszközöket (pl. sátor); a fellépők díját, elszállásolását és étkeztetését;  

továbbá az egyes versenyek helyezettjeinek hazai keramikus által elkészített díjait.  

Bízunk benne, hogy ez az együttműködés a jövőben tovább fog folytatódni, tovább fog erősödni. 

Tudjuk ugyanis, hogy a múltban Szlovákia és Magyarország népességét megosztották a határok, 

amelyek ma már ugyan nem léteznek, ám a környék lakosainak tudatában továbbra is fennmaradtak. 

Ezért nagyon fontos, hogy az összes támogatható forrást felhasználjuk a kölcsönös együttműködés  

fejlesztésére. 

 

Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

 

További információért forduljon bizalommal:  



 

 

 

Ing. Iveta Feketeová 

polgármester, Ekel 

E-mail: okolicna@gmail.com 

Telefonszám: +421908785333 

Honlap: www.okolicnanaostrove.sk 


