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Tlačová správa 

I-4 - Ipolyvölgye Festival 

acronym: "I-4-FESZT" 

 

Na zverejnenie: 10.06.2021 

Mediálny kontakt: Judit Csókás – projektová manažérka 

e-mail: judit.csokas@gmail.com 

 

Dunakanyar Ipoly Börzsöny Területfejlesztési Nonprofit Kft.  a Regionálna rozvojová agentúra Južný 

región Štúrovo získali dotáciu z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, 

Fond malých projektov v rámci prioritnej osi PO1 – Príroda a kultúra. 

 

Vedúcim partnerom projektu „I-4-FESZT“, číslo SKHU/WETA/1801/1.1/010 je „Dunakanyar Ipoly 

Börzsöny Területfejlesztési Nonprofit Kft. ”, partnerom projektu na maďarskej strane je obec Letkés, 

slovenskej strane sú Regionálna rozvojová agentúra Južný región Štúrovo a obec Vyškovce nad Ipľom. 

Celkový rozpočet projektu je 58.068,30 EUR, z toho dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

je 49.358,06 EUR. 

 

Cieľom nášho projektu je cezhraničná spolupráca medzi maďarskými a slovenskými osadami v oblasti 

Dolného Poiplia, zachovanie ich kultúry a tradícií, ktoré realizujeme organizovaním pestrého, 

trojdňového festivalu medzi obcami a mimovládnymi organizáciami. Festivalová séria sa prvýkrát 

konala v roku 2019 pod názvom „IpolyFeszt“. Miesto konania festivalu v rámci projektu v roku 2021 

bude obec Ipolydamásd a obec Letkés a na slovenskej strane obec Chľaba a obec Vyškovce nad Ipľom.  

 

Cieľom festivalu IPOLYFESZT je, aby ľudia žijúci v pohraničnej oblasti a ľudia prichádzajúce z celého 

regiónu - alebo len z pohraničnej oblasti - spoznali túto krajinu, jej jedinečný charakter a kultúrne 

hodnoty. Festival je vynikajúcou príležitosťou na spojenie občanov maďarskej národnosti na oboch 

stranách rieky Ipeľ. 

Veríme, že veľa návštevníkov festivalu sa zamiluje do Dolného Poiplia na oboch stranách hranice, do 

Burdy a Börzsöny, vrátia sa sem, dokonca sa sem prisťahujú, a náš región sa môže znova omladiť. 

Cieľom festivalu je aj pokračovať a upevniť dlhoročnú medzinárodnú spoluprácu medzi pohraničnými 

obcami a mestami, intenzívne propagovať región a zapojiť občanov všetkých vekových skupín do 

kultúrnej a turistickej z pohraničnej oblasti, aby sa aktívne zúčastňovali na kultúrnych programoch. 
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II. ročník IpolyFest sa bude konať 18. - 20. júna tohto roku. Prírodné poklady Börzsöny a jeho regiónu, 

údolie rieky Ipeľ, kultúrne hodnoty 12 osád - Szob, Ipolydamásd, Kemence, Márianosztra, 

Vámosmikola, Perőcsény, Kóspallag, Vyškovce nad Ipľom, Chľaba, Zalaba, Letkés, Nagybörzsöny - 

okrem hlavných cieľov festivalu, ktorý predstavuje diela živých remeselníkov, je upriamiť pozornosť 

širokej verejnosti na neobjavené bohatstvo tohto nádherného regiónu, krásu krajiny a spolupatričnosť 

obyvateľov oboch strán rieky Ipeľ. 

V rámci festivalu IpolyFeszt, ktorá sa bude konať druhýkrát medzi 18-20. júna na účastníkov čaká viac 

ako sto bezplatných programov. Programy legendárnych účinkujúcich, rodinné programy, cirkevné 

koncerty, náročné programy pre deti, výstavy výtvarného umenia, vodné a turistické túry zaručujú 

kvalitu podujatia. Programy obohacuje rozmanitá a bohatá ponuka gastronomických a remeselných 

výrobkov. 

Podujatie je festivalom všetkých umení s rôznymi žánrami, na ktorom nájdu zmysluplnú zábavu všetky 

vekové kategórie. Organizátori venovali osobitnú pozornosť tomu, že v každej osade sa koná 

každodenný koncert cirkevnej klasickej hudby, ktorý kombinuje posvätnú kultúru so svetskou. 

Hlavným patrónom podujatia je poslanec Bence Rétvári. 

 

Webstránka projektu: www.i4feszt.hu 

Webstránka festivalu IpolyFeszt: www.ipolyfeszt.hu 

 

 

„Projekt je podporený Európskou úniou a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja.“ 

„Obsah tejto tlačovej správy nemusí nutne reprezentovať postavenie Európskej Únie.“ 

 

 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktuje:  

 

Meno, funkcia: Judit Csókás – projektová manažérka 

E-mail: judit.csokas@gmail.com 

Mobilné číslo: +421 944 518 705 
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