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 KÖSZÖNTŐ 
Kedves Olvasóink, 
 
elérkezett az ősz, megkezdődött az új tanév, 
az augusztusi csillagok után hamarosan a 
levelek is hullanak, a szőlők a seregélyek 
hangjától és a metszőollók csattogásától 
hangosak, szóval itt a szüret ideje. Mint 
minden évszak, így az ősz is megmutatja a 
maga szépségeit. Kívánjuk, sikerüljön ezeket 
mindenkinek meglátnia, megtapasztalnia és 
átélnie. Mai számunkban az elmúlt egy 
hónap történéseiről olvashatnak és a 
következő hetek érdekes programjaiból 
szemezgetünk. 

 

 
máriakálnoki Duna-part 

 
 

 

 
Nagy Károly lipóti vendégházának udvarán 

megvalósult medence 

RVE – SZMSLE, megvalósult projektek: 
Elnökségi és HBB üléseinken merült fel annak 
ötlete, hogy egy-egy tanulmányút keretében 
érdemes lenne néhány megvalósult projekt 
megtekintése. A témában előzetesen felvettük a 
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesülettel a 
kapcsolatot, akik nyitottak az elképzelésre. 
Ennek keretében mi rábaközi, Ők pedig 
szigetközi fejlesztéseket tekinthetnének meg, jó 
gyakorlatokat ismerhetnénk meg, tapasztalatokat 
cserélhetnénk. Aki szívesen bemutatná 
megvalósult fejlesztését, és/vagy részt venne egy 
rábaközi tanulmányúton, kérjük e-maileink 
bármelyikén szíveskedjék jelentkezni. 
 

eLEADER TK3: Tájékoztatjuk Tisztelt 
Projektgazdáinkat és Honlaplátogatóinkat, 
hogy az SZMSLE Helyi Bíráló Bizottsága 
2013.06.06-ai, 2013.06.13-ai, 2013.06.20-ai, 
2013.06.27-ei, 2013.08.01-ei illetve 
2013.08.22-ei ülésein 3 db, 27 db, 18 db, 21 
db, 15 db illetve 9 db (összesen 93 db) 
támogató nyilatkozatot adott ki 12.718.331,- 
Ft, 85.119.105,- Ft, 47.754.362,- Ft, 
60.084.296,- Ft, 45.867.312,- Ft illetve 
28.346.156,- Ft (összesen: 279.889.562,- Ft) 
értékben. 
 
Tekintettel az EMVA társfinanszírozású 

„Kikötők a vidékfejlesztés szolgálatában”: a 
„Szigetköz – Felső-Duna mente” Térségi 
Fejlesztési Tanács (TFT) több tagjának, valamint 
a működési terület polgármesterei több mint 
felének részvételével augusztus 27-én a  Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat által támogatott 
tanulmányúton vehettünk részt, ahol 
megísmertük a csepeli kikötő működését és 
mindennapjait, a ráckevei térség jó példáit, 
valamint röviden bemutathattuk 
vendéglátóinknak egyesületünk történetét, képet 
adhattunk az elmúlt időszakban megvalósult 
néhány érdekes és ötletes projektről, terveinkről, 
fejlesztési elképzeléseinkről, további 
együttműködési lehetőségekről. 



intézkedések Irányító Hatóságának 190/2013. 
számú közleményére, az eLEADER TK3 
benyújtási időszakát 2013.09.30. 18 óráig 
meghosszabbították. Így szeptember 
folyamán további egy HBB ülést tervezünk, 
melynek pontos idejét és helyét, a projekt 
adatlapok benyújtásának tudnivalóit 
honlapunkon tesszük közzé. 
 
Kérjük projektgazdáinkat, hogy pályázata 
feltöltését és ügyfélkapun történő beküldését 
2013.09.30. 18 óráig mindenki végezze el. 
Kérjük, ne feledkezzenek meg benyújtott 
pályázataik záradékoltatásáról sem! 
 
Munkaszervezetünk jelenleg 79 db 
beérkezett pályázatot kezel, ebből 51 db már 
az MVH-nál várja a központi 
felülvizsgálatot.  
 
E hetekben a nálunk lévő pályázatok 
nyilatkozattételei, előzetes helyszíni 
szemléinek előkészítése folyik. 

 

 
a kirándulás résztvevői a csepeli kikötőben 

 
Minden, ami szalma: augusztus 30-án a 
Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 
meghívására Kerkaszentkirályon jártunk, itt 
tapasztalhattuk meg, hogy e település minden 
évben szalmaszobor építő versenyt hírdet. Az 
augusztus közepén épült műveket még 
alkalmunk nyílt megtekinteni: 

 
szalmabábok Kerkaszentkirályon 

 
Településeink - Bezenye: A falu magyar, horvát 
és német neve nem csupán lakóinak 
nemzetiségére utal, hanem jelzi a történelmi 
múltat is. Jelenleg a község lakóinak mintegy 
kétharmada vallja magát horvát származásúnak. 
A településen aktív egyesületi és kulturális élet 
folyik. Bezenye római katolikus templomának 
Szűz Mária a védőszentje. Szeptember 8-án, 
Kisboldogasszony születésnapján tartják a búcsú 
ünnepét. (forrás: www.bezenye.hu)   

Bezenye temploma 
 
 
 

 
 

PROGRAMAJÁNLÓ: 
- Szeptember 21: III. Civil szervezetek sütő–főző versenye 

(Hegyeshalom, Stettni-tó és partja) 
- Szeptember 21: Horvát Nap, Kimle 
- Szeptember 28: II. Halfesztivál Vámosszabadin (Sportpálya) 
- Október 5-6: VIII. Jánossomorjai Tökfesztivál (Művelődési 

Ház) 
További programjainkról lapunk következő számaiban olvashatnak. 

 REJTVÉNY: 
Pályázó és partner(ek) által aláírt okirat: E_yüt_m_kö_és_   m_gá_lap_d_s 

 (megfejtéseiket elérhetőségeink bármelyikén fogadjuk) 
Előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Helyi Bíráló Bizottság 

ZÁRSZÓ: 
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