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 KÖSZÖNTŐ 
Kedves Olvasóink, 
 
Történelmi pillanathoz érkeztünk: meghírdettük a 
2014-2020 időszak első pályázati felhívását. 
Hagyományainkhoz híven a térség óvodásait és 
iskolásait kérjük, a közelgő anyáknapja 
alkalmáből készítsenek rajzokat, írjanak verseket, 
és juttassák el pályaműveiket irodánkba 2014. 
április 25-éig. Az „Anyák-napra-forgó” című 
felhívás részleteit honlapunkon olvashatják, de 
azokat eljuttattuk térségünk oktatási-nevelési 
intézményeibe is. Kérem, olvassák el azt is, mi 
történt házunk táján az elmúlt egy hónapban és 
mire számíthatunk a közeljövőben. 

 

 
Kosztra Annamária tavalyi pályázatra 

benyújtott nyertes rajza 
 
 

 

 
Előadás a Széchenyi István Egyetem 

„turizmus erőforrásai” órán 
 

Előadás: Egy kedves felkérésnek tettünk 
eleget 2014. április 7-én, amikor a győri 
Széchenyi Egyetem Kautz Gyula 
Gazdaságtudományi Karán a „turizmus 
erőforrásai” tantárgy keretében a 
hallgatóknak gyakorlatias előadást 
tartottunk. Grundtner Gábor itt mutatta be a 
Szigetköz – Mosoni-sík LEADER 
Egyesületet, ismertette a turisztikai 
tevékenységek ösztönzése, a LEADER 
jogcím turisztikai tárgyú célterületeihez / 
intézkedéseihez kapcsolódó projekteket, a 
stratégiaalkotás jelentőségét, a belföldön, 
külföldön tapasztalt - az SZMSLE 
térségében a turisztikai terület vonzóbbá 
tétele érdekében hasznosítható - jó 
gyakorlatokat.  
 
 

eLEADER TK3: Felhívjuk projektgazdáink 
figyelmét, hogy legtöbbjük az eLEADER TK3 
jogcím támogató határozatait 2013. október 25-
én illetve 2013. november 8-án vette át, így a 
10%-os és 6 hónapos szabály szerint április 25-
ig illetve május 8-áig szükséges az első 
kifizetési kérelmeik benyújtása. 
 
 
 
 
 

Turisztika – végeztünk – az EMVA III. 
turisztika TK5 jogcím vonatkozásában tervezési 
területünkről beérkezett kérelmek közül 9 kapott 
támogatást öszességében 89 mFt értékben. Az 
érintett projektgazdák a támogató végzéseiket a 
napokban vehették át. A nyertes projektekről 
bővebb információkat honlapunkon találhatnak. 
 



 
Vulkanland értékeivel ismerkedtünk: Az 
Alpokalja-Ikvamente Leader Akciócsoport 
sikeres MNVH-s pályázatának 
köszönhetően a Nyugat-dunántúli HACS-ok 
munkatársai április 2 és 4 között a 
Vulkanland jó példáit ismerhették meg egy 
közös szakmai tanulmányút keretében. A 
Szigetköz – Mosoni-sík LEADER 
Egyesülettől Susovits Vera, Szabó Anita és 
Tóth Zsuzsanna vettek részt az eseményen. 
A csoport a Nyugat-Dunántúl helyi 
termékeiből a vendéglátók részére egy-egy 
ajándékcsomagot is összeállított. 
Térségünkből a Szigetközi Falusi 
Turizmusért Egyesület, Lapos Csokoládé 
Kft., Darnóhús Kft. és a Lipóti Pékség 
jóvoltából, turisztikai könyvet és DVD-t, 
csokoládét, kolbászt és cipót tehettünk az 
ajándékcsomagba, ezzel egy csöpp 
Szigetközt és Mosoni-síkot varázsolva 
Vulkanland mindennapjaiba. Köszönjük 
támogatóinknak a felajánlásokat, a projekt 
gazdájának a részvételi lehetőség 
biztosítását. A tanulmányútról a 
közeljövőben egy bővebb, fotókkal 
illusztrált beszámolót is készítünk, melyet 
elhelyezünk majd honlapunkon is. 

 

 
a nemzetközi tanulmányút résztvevői a 

Kornberg kastély előtt 

 
ajándékcsomag vendéglátóinknak támogatóink 

által felajánlott termékekkel 

  
Településeink - Feketeerdő: A község a 
Mosoni-Duna partján fekszik, 
Mosonmagyaróvártól 8 kilométerre. Egy 1274 
körüli oklevélben említik először.  
A Duna-ágon csak a 20. században épült először 
fahíd, ami kialakította Feketeerdő kapu-szerepét, 
a lakosságnak a kereskedelembe való 
bekapcsolódás tágabb lehetőségeit. 
Feketeerdő közelében halad el az EuroVelo 6 
nemzetközi kerékpáros túraútvonal, így számos 
kerékpáros áthalad a településen útban 
Németország felől Budapestre. (forrás: 
feketeerdo.hu) 
 

 
Feketeerdő – Hét Vezér tölgy 

 

 
 

PROGRAMAJÁNLÓ: 
- április 12: Csiripiszli ünnep, Dunakiliti - IKSZT 
- ápriis 23: Szigetköz Napja 2014, Dunasziget - Tájközpont 
- május 1: „Tavasztól őszig Kimlén” - Majális 

 
További programjainkról lapunk következő számaiban olvashatnak. 

 REJTVÉNY: 
CO2 kibocsátásával kapcsolatos fogalom: ü_e_h_zh_t_s 
 (megfejtéseiket elérhetőségeink bármelyikén fogadjuk) 

Előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: szándéknyilatkozat 

ZÁRSZÓ: 
Köszönjük, hogy a kerti veteményezés munkái közben is szakított időt ránk. Tartson velünk / olvasson 

bennünket legközelebb is. Ha erre jár, térjen be hozzánk, és ha kedve van, öntözzük meg közösen a LEADER-
Ház előkertjében kialakított mini rozáriumot. 
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