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 KÖSZÖNTŐ 
Kedves Olvasóink, 
 
Számláljuk e páratlan (2013!) év még 
hátralévő napjait, gyújtjuk a gyertyákat az 
adventi koszorún, készítjük lelkünket a 
karácsonyi időszakra, várjuk a kis Jézus 
születését. Mindent igyekszünk megtenni 
annak érdekében, hogy a közelgő ünnepeket 
szeretetben, családi körben tölthessük el, erőt 
merítve ebből a január 2-án kezdődő 
hétköznapok világához. Áldott, békés 
Karácsonyt, eredményekben gazdag új évet 
kívánunk. Addig is szemezgessen az elmúlt 
egy hónap történéseiből informálódjon a 
következő hetek várható eseményeiről. 

 
Leader-Ház adventi koszorúja 

 
 

 
A fórum résztvevői a VM Darányi Ignác 

színháztermében  

Vidékfejlesztés a fókuszban: Az Európai Unió 
mintegy 1270 milliárd forint fejlesztési forrást 
biztosít a 2014-2020 között lezajló Vidékfejlesztési 
Programra (VP). November 25-én, a Vidékfejlesztési 
Minisztériumban tartották meg a program társadalmi 
egyeztetését Vidékfejlesztés a fókuszban címmel, 
amely egyben része annak a fórumsorozatnak, 
amelyet a tárca a szakmai partnerek véleményének 
megismerése érdekében indított. A társadalmi és 
szakmai egyeztetésekre többek között 
érdekképviseleti szervezetek, a szociális és gazdasági 
ágazat, civil egyesületek, valamint kamarák és 
egyetemek képviselői kaptak meghívást. 
Egyesületünket a rendezvényen Susovits Vera és 
Tóth Zsuzsanna képviselték. (forrás: umvp.eu) 

Térségi tananyag – készítsük el együtt: Mit 
tekintünk fontosnak természeti értékeink közül, mit 
érdemes diáksággal megismertetni épített 
örökségünkből, hogyan ápoljuk hagyományainkat, 
milyen módon adjuk tovább meséinket, mondáinkat, 
nőtáinkat, táncainkat, jellegezetes ételeink receptjeit? 
Feltett kérdéseinkre a választ egy olyan térségi 
tananyag összeállítása, és közzététele adhatja meg, 
melyet később pedagógusaink az iskolában vagy 
akár nyári táborok alkalmával továbbadhatnak a 
diákseregnek. E projekt kidolgozására és gyakorlatba 
ültetésére nyert egyesületünk támogatát az 
eLEADER TK3 jogcímben. Az érdemi munka 
megkezdése, a tananyagot összeállító pedagógus 
csapat verbuválása, települési, mikrotérségi fórumok 
alkalmával az anyag gyűjtése, módszertana és 
egységesítése a következő év egyik fő feladata lesz. 

 

 
 

SZMSLE térségi tananyag – ilyen lesz, ha 
elkészül 

 



eLEADER TK3 – falu, vidék: Az elmúlt hetekben 74 projekt kapott „zöld utat” és közel ennyi 
projektgazda örülhetett az elnyert, összességében több szám milliós Ft támogatásnak. 
Továbbra is kérjük, a megvalósítás során figyeljenek a Hivatal által előírt követelmények 
betartására. Ehhez segítseget nyújtanak a határozatok mellett elhelyezett tájékoztatók, és az 
ügyintézők is. A falu és vidék jogcímekben Önök többsége június 24-én vette át támogató 
határozatát. A projekt megkezdése, az egyéb költségek nélküli legalább 10%-os elszámolási 
kötelezettség december 24-én esedékes. Kérjük, ne várjanak a kifizetési kérelem 
benyújtásával szentestéig, mert ekkor az ügyfélkapun is inkább az angyalok és nem az adatok 
szállnak. 
 
Turisztika, falubusz, mini IKSZT, állatmenhely – pályázott? – Nagy érdeklődés kísérte és 
várakozás előzte meg a vidéki alapszolgáltatások 103/2013. (XI.8.) VM jogcímrendeletét. 
Amilyen lendülettel nyilt meg a benyújtási lehetőség, mondhatni, olyan gyorsan le is zárult. A 
falubusz vonatkozásában már az első napon este 18 óra után az IH felfüggesztette a 
benyújtást, a mini IKSZT célterület második nap délig volt nyitva. Országos jogcím lévén a 
források a vártnál sokkal hamarabb merültek ki. Bízunk benne, térségünk projektgazdái 
többségének sikerült kérelmét teljes körűen az MVH internetes felületére feltölteni. 
Egyesületünk címére jelenleg és december 20-áig a 104/2013. (XI.14) VM rendelet alapján 
turisztikai tevékenységek ösztönzése célterületek vonatkozásában juttathatják el kérelmeiket, 
ezúttal postai úton. 
 
Településeink - Dunaremete: békés, nyugodt 
kis falu, friss dunai levegővel, gyönyörű 
tájakkal, messze a város zajától. A Duna a 
falutól egy kilométerre folyik, és már az 
odavezető út (Platánfa-sor) is élményeket 
nyújt. Folyónkhoz érve nyugodt pihenő-park 
várja a turistát, ahol bográcsozhat, kenuzhat, 
kellemes délutáni piknik eltöltésével is 
kikapcsolódhat az ember, miközben a 
mellékág zárása kellemes morajlását 
élvezheti. Dunaremetén több vendégház is 
bérelhető, az igazi szigetközi ízekről pedig a 
faluban lévő étterem gondoskodik. Az ebéd 
után horgászhatunk, a vadasparkban a 
Szigetköz vadállományába is betekintést 
nyerhetünk. (forrás: dunaremete.hu) 

 
A dunai hajós – kikötő Dunaremetén 

 
 

 
 

PROGRAMAJÁNLÓ: 
- December 15: Adventi gyertyagyújtás III. 
- December 21: Vad Szigetköz c. természetfilm az M1 műsorán 
- December 22: Nagykarácsony Dunakilitiben 
- December 24: Éjféli mise (überall) 
- Január 1: VII. Újévi Koncert, Jánossomorja 

További programjainkról lapunk következő számaiban olvashatnak. 

 REJTVÉNY: 
Aki ezt megsérti, nem kaphat támogatást: re_d_z_tt _unk_üg_i k_p_sol_t_k 

 (megfejtéseiket elérhetőségeink bármelyikén fogadjuk) 
Előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Ellenőrzési jegyzőkönyv 

ZÁRSZÓ: 
 
Köszönjük, hogy a Karácsonyvárás, mézeskalács sütés, forralt borozgatás idején szakított időt 
ránk is. Tartson velünk / olvasson bennünket legközelebb is. Ha erre jár, térjen be hozzánk, és 

énekelje el velünk a Csendes Éjt. 
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