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Tlačová správa 

 

Zachovanie tradícií a kultúry pri rieke Ipeľ a Dunaj 

 

Na zverejnenie 02. septembra 2020 / Na okamžité zverejnenie  

Mediálny kontakt: Iván Farkas, starostamuzla@muzla.sk       sekretariat@muzla.sk  

 

 

Obec Mužla a obec Ipolydamásd (HU) cieľom zvýšenia návštevnosti regiónu Poiplia a Podunajska 

získali dotáciu spolu v hodnote 49.887,51 EUR v rámci výzvy Programu spolupráce Interreg V-A 

Slovenská republika-Maďarsko, malé projekty, Prioritná os 1 - Príroda a kultúra, č. projektu 

SKHU/WETA/1901/1.1/032, s názvom „Zachovanie tradícií a kultúry pri rieke Ipeľ a Dunaj”. 

Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia pohraničného regiónu, turisti, ktorí sa tu zúčastňujú na 

kultúrnych podujatiach oboch obcí a miestni obyvatelia, ktorí navštevujú podujatia i za hranicami. 

V rámci projektu obec Mužla dokončil stavbu vonkajšieho javiska, ktoré sa nachádza v centre obce a 

každoročne slúži ako miesto pre mnoho kultúrnych a tradičných podujatí. V rámci projektu bola 

dokončená stavba vonkajšieho javiska na 110 m2, inštalácia stropnej nosnej konštrukcie z energeticky 

a nákladovo úsporných ohýbaných nosníkov a vykonávanie elektroinštalačných prác. Javisko bolo 

odovzdané koncom augusta 2019 v rámci spoločného, regionálneho kultúrneho podujatia. Obec Mužla 

v rámci projektu dňa 19. septembra 2020 organizuje oberačkové slávnosti na novom javisku. 

Za účelom zvýšenia návštevnosti regiónu obec Ipolydamásd zrekonštruoval, a rozšíril miestnosti na 

osobnú hygienu v okolí spoločného športového ihriska, prírodného amfiteátra. Tieto práce zahŕňali 

rekonštrukciu infraštruktúry - vodovodné a elektrické rozvody - a rozšírenie kapacity toalety. 

Rekonštrukcia je odôvodnená aj rastúcim počtom kultúrnych a športových podujatí a rastúcim počtom 

účastníkov. Odovzdávanie zrekonštruovanej budovy sa uskutoční 4. septembra 2020. Na podujatí sa 

zúčastnia aj obyvatelia obce Mužla. Budova pomáha realizovať už úspešný projekt IPOLYFEST SK-HU 

v obci Ipolydamásd. 

 

Médiá budú oboznámené na tlačovej konferencii o projekte dňa 08.09.2020 v obci Mužla. Pripravuje sa 

aj súhrnný film o spoločných kultúrnych podujatiach. Obe obce prezentujú projektovú spoluprácu v 

brožúre. 

 

 

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

 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktuje:  

 

Iván Farkas, starosta 

E-mail: starostamuzla@muzla.sk      sekretariat@muzla.sk  

Mobilné číslo: +421915333312 

Web: www.muzla.sk  
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