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 KÖSZÖNTŐ 
Kedves Olvasóink, 
 
Egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy 
máris magunk mögött hagytunk egy egész 
hónapot. Az elmúlt hétvégén megmutatta 
igazi erejét a tél, sőt annak is 
legveszélyesebb verziójával találkozhattunk 
vasárnap reggelre: az ónos eső 
korcsolyapályává változtatott mindent, ami 
az útjába került. Csak reménykedni tudunk, 
ettől senki nem dobott hátast és minden 
bonyodalom nélkül sikerült átvészelni ez a 
néhány kritikus órát. És ha ez így történt, 
minden ok megvan egy kis informálódásra. 
Lássuk tehát, mi zajlott házunk táján az 
elmúlt egy hónapban és mire számíthatunk a 
közeljövőben. 

 
 

 
Jégpályává változott utak 

 
 

A résztvevők egy csoportja fejlesztési 
irányok megfogalmazása közben 

Vezető Partner elv, projekt-fejlesztés képzés: 
Meghívó érkezett a Nyugat-dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökségtől: a HUSKI II „Magyar-
szlovák közös kapacitásfejlesztés a Jövőbe” c. projekt 
keretében január 29. és 31. között a győri Kamarában 
tartottak képzést a vidékfejlesztéssel foglalkozók, 
határon átnyúló projekteket megvalósító szervezetek 
számára. Előadást hallhattunk az EGTC-k 
sajátosságairól, előnyeiről, a nemzetközi projektek 
lebonyolításáról, a 2014-2020 időszak stratégiája 
tervezésének állapotáról, továbbá a gyakorlati munka 
keretében esettanulmányokat dolgozhattunk fel, 
swot-analízist készítettünk, fejlesztési irányokat 
jelöltünk ki, javaslatokat fogalmaztunk meg. A 
képzésen egyesületünket Grundtner Gábor képviselte. 

TV2 - A Napló Hőse: Harmadik éve rendezi meg a 
TV2 Napló azt a közönségszavazást, amelyben a 
nézők dönthetnek arról, ki érdemes a leginkább a  
riportmagazin rangos elismerésére. A műsor 
riporterei jelölték a nemes verseny résztvevőit és az 
interneten összegyűlő szavazatok alapján hirdették ki 
a győztest. A Napló hőse egy emlékdíjjal és egy 
értékes ajándékkal lett gazdagabb.
Idén Csaplár Zoltánt is a jelöltek között tudhattuk, 
akinek életében a legelső és legfontosabb dolog 
Mecsér. A település polgármestere az árvíz idején az 
elsők között kelt és az utolsók között feküdt, mert 
éjjel nappal a gát körül dolgozott, hogy Mecsért 
megóvja a legrosszabbtól. 

 
 

 
 

Csaplár Zoltán, Mecsér polgármestere 



 
eLEADER TK3: A jogcímben január végéig valamennyi támogató határozatot kipostáztunk a 
nyertes projektgazdák részére, közben honlapunkon közzétettünk a támogatást elnyert 
projektek főbb adatait is. Vannak, akik már hozzá is láttak a megvalósításhoz, mások az 
előkészületi szakaszba léptek. Jó hír azonban, hogy február 1.-e óta ismét benyújthatóak a 
kifizetési kérelmek. Ez természetesen a többi jogcímre is érvényes. A részletekért kattintsanak 
honlapunkra, vagy keressék az MVH internetes portálján közzétett információkat. 
 
Ismét – Monitoring: Február közepétől újra startol az indikátorgyűjtés, mely egy hónapon 
keresztül március idusáig tart. Kérjük, e témában is figyeljék az szms.hu információit. A 
monitoring összeállítását segítendő, tájékoztató fórumot is szervezünk, mert a kötelezettség 
elmulasztása súlyos terheket ró(hat) a projektgazdára. 
 
Turisztika– pályázott? – az EMVA III. turisztika TK5 jogcím vonatkozásában tervezési 
területünkről 11 db kérelem érkezett be, melyek összesített támogatási igénye 105 561 754 Ft. 
A feldolgozás megkezdődött, a napokban az előzetes helyszíni szemlék lefolytatását 
végezzük. 
 
Településeink - Dunaszentpál: Horvátul két 
neve létezik a falunak. A horvátkimleiek 
Sepal-nak, a bezenyeiek Sempal-nak 
nevezik. a Mosoni-Duna bal partján, annak 
egyik kanyarulatában, Győrtől mintegy 15 
km-re északnyugati irányban fekszik. A 
szigetközi község lakóinak életét a folyó 
áradásai gyakran megkeserítették, 
ugyanakkor a rét- és legelőgazdálkodásnak 
kedvezett, sőt az árvízmentes térszíneken 
még növénytermesztéssel is foglalkoztak. 
Dunaszenpál lakói csaknem teljes egészében 
római katolikus vallásúak. Templomuk 1847-
ben épült, 2010-ben nagy anyagi 
áldozatvállalással külsőleg teljesen 
felújították. (forrás: wikipedia.hu) 
  

A dunaszentpáli templom 
 
 

 
 

PROGRAMAJÁNLÓ: 
- február 11: Az új földtörvény aktualitásai c. fórum, 

Jánossomorja 
- február 15: PUHAB rendezvénysorozat II., Lébény 
- február 15: Farsang, Mosonudvar 
- március 4: Ma(c)kara, Hegyeshalom 

 
További programjainkról lapunk következő számaiban olvashatnak. 

 

 REJTVÉNY: 
Hangszerek „királynője”: _rg_n_ 

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

ZÁRSZÓ: 
 

Köszönjük, hogy a legrövidebb hónapban is szakított időt ránk. Tartson velünk / olvasson 
bennünket legközelebb is. Ha erre jár, térjen be hozzánk, és amennyiben jelmezben érkezik, 

megkóstólhatja farsangi fánk specialitásunkat. 
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