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A Dunakanyari Védegylet Alapítvány pályázati támogatásban részesült az Interreg V-A SzlovákiaMagyarország Együttműködési Program, Kisprojekt Alapjától a PT4 - Közintézmények és a
határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása prioritási tengelyén belül.
Az „IPOLYFESZT” SKHU/WETA/1901/4.1/116 számú pályázat vezető partnere a Dunakanyari Védegylet
Alapítvány, projektpartnere szlovák oldalon Zalaba Község Önkormányzata.
A projekt teljes költségvetése 58.812,60 Euró, amelyből az Európai Regionális Fejlesztési Alap
támogatása 49.990,70 Euró.
A projekt célja az Alsó Ipolymentén fekvő, magyarországi és szlovákiai települések határ menti
együttműködése, valamint kultúrájának és hagyományainak megőrzése, amelyet egy sokszínű,
háromnapos fesztivál, önkormányzatok és civil szervezetek közti közös megszervezésével valósítunk
meg. A fesztiválsorozatot első ízben 2019-ben szerveztük meg "IpolyFeszt" címmel. A 2021-ben,
megvalósuló fesztivál helyszínei pályázatunk keretében magyar oldalon Szob, Kemence, Márianosztra,
Vámosmikola és szlovák oldalon Zalaba települések lesznek. További bekapcsolódó települések magyar
oldalon Nagybörzsöny, Ipolydamásd, Perőcsény, Letkés, Kóspallag, szlovák oldalon Ipolyvisk és
Helemba.
Az IpolyFeszt célja, hogy a környéken lakók és az ország bármely területéről – vagy éppen a határon
túlról – érkezők megismerjék ezt a tájat, annak egyedi karakterét, kulturális értékeit. A fesztivál jó
alkalom arra, hogy az Ipoly mindkét partján összekösse a magyarokat.
Bízunk benne, a fesztiválozók közül sokan beleszeretnek az Ipoly-völgyébe a határ mindkét oldalán, a
Burdába és a Börzsönybe, ide visszatérnek, akár ide is költöznek, és ezzel újra önmagára találhat, újra
megfiatalodhat ez a környék.
A fesztivál további célja a határ menti települések közt kialakult sokéves nemzetközi együttműködés
folytatása és megerősítése, a régió széleskörű propagálása, a kultúra és a turizmus terén, a határ

1

www.rdvegtc-spf.eu

www.skhu.eu

mentén élő polgárok minden korosztályának bevonása a kulturális programokban való aktív
részvételre.
A II. IpolyFeszt idén június 18-19-20-án kerül megrendezésre. A Börzsöny és vidéke, az Ipoly-völgye
természeti kincseinek, a 12 település – Szob, Ipolydamásd, Kemence, Márianosztra, Vámosmikola,
Perőcsény, Kóspallag, Ipolyvisk, Helemba, Zalaba, Letkés, Nagybörzsöny –, kulturális értékeinek, az
épített örökség, az itt élő mesteremberek alkotásainak bemutatása mellett a fesztivál egyik
legfontosabb célja, hogy a nagyközönség figyelmét ráirányítsa e csodálatos régió fel nem fedezett
gazdagságára, a táj szépségére, az Ipoly két oldalán élők összetartozására.
A június 18-20. között második alkalommal megrendezésre kerülő IpolyFeszt száznál is több ingyenes
programmal várja a rendezvényre érkezőket. Legendás előadók műsora, családi programok, templomi
hangversenyek, igényes gyermekműsorok, képzőművészeti kiállítások vízi és természetjáró túrák
garantálják a rendezvény színvonalát. A programokat gasztronómiai és kézműves termékek változatos
és bőséges kínálata teszi teljessé.
A rendezvény egy összművészeti fesztivál műfaji sokszínűséggel, ahol minden korosztály tartalmas
kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget talál. A szervezők külön figyelmet fordítottak arra, hogy
minden településen naponta egyházi komolyzenei koncert is legyen, így ötvöződjön a szakrális kultúra
a világi kultúrával.
A rendezvény fővédnöke Rétvári Bence országgyűlési képviselő.
Az IpolyFeszt honlapja: www.ipolyfeszt.hu
„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósul meg.”
„A jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tartalmazza az Európai Unió hivatalos álláspontját.“
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