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Festival pri príležitosti 800. výročia vzniku obce 

 

Na zverejnenie: 26.07.2021 / Na okamžité zverejnenie 

Mediálny kontakt: Ing. Iveta Feketeová  

 V posledných rokoch v obci Okoličná na Ostrove došlo k realizácii niekoľkých rozvojových 

aktivít prostredníctvom projektových zdrojov: napr. ošetrovateľská služba (29 640,00 €, MPSVaR SR), 

rekonštrukcia hlavného námestia (462,238,58 €, NFP 22140120704 ROP-4.1a-2010/01), renovácia 

vodovodného a komunikačného systému (MVaRR SR, 49,840,00 Eur), rekonštrukcia nájomných bytov 

(MVaRR SR, 62,404,57 €), spracovanie materiálov pre odvodnenie obcí Žitného ostrova (MVaRR SR, 

114,434,89 €) či rozvoj krajinno-ekologického plánu obce (SAZP SR, 3.518.56 €). Tu však úspech 

nekončí. Obec sa totiž zapojila v spolupráci s maďarskou obcou Tárkány do realizácie projektu 

s názvom „Séria spoločných podujatí obcí Okoličná na Ostrove a Tárkány“ (kód: 

SKHU/WETA/1901/4.1/128) realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce 

Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v sume 48 865,53 eur. Nejedná sa o novovzniknutú kooperáciu: dobré vzťahy obcí pretrvávajú 

už vyše 20 rokov. Každoročne usporadúvané série programov sú založené na princípe spoločného 

plánovania a realizácie, prispievajúc k zlepšovaniu cezhraničnej spolupráce medzi miestnymi 

inštitúciami.  

 Cieľom projektu je vzájomná výmena skúseností medzi obcami, zvyšovanie územnej kohézie 

a zachovávanie tradícií. V prospech jeho naplnenia realizujeme niekoľko podujatí: návšteva a kladenie 

vencov na hroby Julianny Vajda (Csokonaiho Lilla) a Dr. Miklósa Ferenczyho, online výmena 

skúseností vinárov a poľovníckych spolkov, stretnutie klubu dôchodcov, maľovanie plota cintorína 

a večera s pokrmami z pece, či tradičný deň obce Tárkány v sprievode koncertov a kultúrnych 

programov.  

 Súčasťou projektu je aj Festival organizovaný pri príležitosti 800. výročia vzniku obce Okoličná 

na Ostrove, ktorý sa konal 24. júla 2021 so začiatkom o 9:00 hod. v areáli miestneho športového ihriska. 

Obec toto výročie oslavovala v roku 2020. Na jubilejnom festivale sa predstavilo množstvo hudobných 

skupín a umelcov. Záujemcovia si mohli pozrieť vystúpenia Jump Rock Band, Illés Gabrielly a Krasznai 

Tamása, Národného divadla Győr či operety Kvint. V deň festivalu sa uskutočnila aj súťaž hasičov a 

medzinárodný futbalový turnaj. Najmenších očakával skákací hrad, maľovanie na tvár, tradičné ľudové 

hry a rozličné remeselné dielne. 

 Vstup na podujatie bol bezplatný, mohli ho preto navštíviť aj jednotlivci žijúci v zložitejších 

pomeroch. Priestor na zábavu dostali aj ľudia trpiaci postihnutím a príslušníci Rómskej komunity.  

A čím prispel k úspechu podujatia samotný projekt? Okoličná na Ostrove zabezpečila 

nevyhnutné zariadenia (napr. stan) na realizáciu podujatia práve vďaka projektu, rovnako ako aj 

honoráre vystupujúcich, ich ubytovanie a stravu, ako aj ocenenia výhercov jednotlivých súťaží. 

Veríme, že táto spolupráca bude v budúcnosti naďalej sa bude naďalej posilňovať a pretrvávať. 

Vieme totiž, že v minulosti rozdeľovali obyvateľstvo Slovenska a Maďarska prísne hranice, ktoré síce 

už pominuli, v mysliach národov však stále pretrvávajú. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité využiť všetky 

dostupné zdroje podpory za účelom rozvoja vzájomnej kooperácie.  
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