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 KÖSZÖNTŐ 
Kedves Olvasóink, 
 
Idén is elérkezett a nyár, belátható közelségben a 
vakáció, a jó időben minden élőlény a vízpartra 
igyekszik, esetleg futni indul, vagy kerékpárra 
pattan. „Jártasság a térségben” című LEADER 
projektünk első kiadványa az elmúlt hónapban 
készült el. Az SZMS túraútvonalakat, helyi 
szolgáltatók főbb adatait tartalmazó térkép a 
kerékpárosainkat vezeti végig 7 tematikus 
útvonalon, mutatja meg látnivalóinkat, 
hagyományainkat. A kiadványból valamennyi 
település lakosságarányosan részesül, de 
lehetőség kínálkozik utánrendelésre is. Az első 
visszajelzések alapján a hiánypótló kiadvány 
nagy népszerűségnek örvend. 

 
Legújabb térségi kiadványunk, mely 

irodánkban átvehető!!! 
 

 

 
Bozzay Balázs (Panenerg Nkft.) előadása a projekt 

zalaszentgróti konferenciáján 

„Fenntartható térségi modellprogramok 
megalapozása a Nyugat-dunántúli 
régióban” a Zala Termálvölgye és a 
Szigetköz – Mosoni-sík HACS-ok területén 
MNVH támogatással olyan klímavédelmi és 
fenntartható gazdaságfejlesztési modell 
valósulhat meg, melynek eredményeképpen 
erősödhet a helyi termékek és szolgáltatások 
szerepe is. Az együttműködés keretében 
elkészül 10 db, térségünket jól reprezentáló 
épület energetikai auditja és fejlesztési 
javaslata. A projekt nyitórendezvényén 
egyesületünket Susovits Vera és Grundtner 
Gábor képviselték. 

 
Transdanube találkozóra érkezett a minap 
meghívó. A halászi Babos Majorba várták a 
vidékfejlesztésben, ezen belül is a 
turisztikában érintett szervezetek 
képviselőit. A rendezvény fő kérdései: 
Hogyan kapcsolhatók össze határainkon 
belüli, határokon átnyúló térségek? 
EUROVELO kerékpárutak szerepe, a 
Hanság-Szigetköz átjárhatósága. Milyen 
turisztikai csomagokkal várjuk az 
idelátogatókat, hogyan tartsuk vendégeinket 
lehetőség szerint minél tovább térségünkben 
ezzel növelve a turisztikai szolgáltatók 
bevételeit, emelve a településeinken eltöltött 
vendégéjszakák számát. A fórumon 
egyesületünket Tóth Zsuzsanna képviselte. 

 
 

 
a halászi találkozó résztvevőinek egy csoportja 



Tanuló Vidéki Tájak III: az országos, jó 
gyakorlatokat bemutató, együttműködési 
lehetőségeket magában rejtő, MNVH által 
szervezett rendezvénysorozat két napos 
sümegi előadássorozatára Susovits Vera és 
Tóth Zsuzsanna látogattak el. Kultúra, 
ifjúság és vidéki közösségek témakörei 
adták az előadások vezér fonalát. Mindezek 
mellett a hallgatóság svéd, osztrák 
példákkal is megismerkedhetett. A délutáni 
kerekasztal beszélgetéseken az IH, MVH, 
NAK, NAKVI képviselői is jelen voltak. Itt 
hangzott el az is, hogy a jövőben nagyobb 
hangsúlyt kap a LEADER HACS-ok közötti 
kommunikáció, szakmai koordináció, 
szükség van országos összehangolásra is. 
 

 
 

 
Wellner Andrea, a fertődi Porpáczy Aladár 
ÁMK igazgatója előadása az „Örökségünk,  

Alpokalja-Fertő táj „ térségi hálózati programról 
 

  
Felhívjuk az érintett projektgazdáink figyelmét, hogy az  eLEADER TK3-as kifizetési 
kérelmek  esetében a 13/2014. (I.22.) számú MVH Közlemény az irányadó, melynek 
értelmében „A benyújtási időszak tekintetében a  Vhr. 16/B. § (1) bekezdésétől eltérő 
rendelkezés érvényesül a 35/2013. (V. 22) VM rendelet alapján jogerős támogatási 
határozattal rendelkező ügyfelekre, akik 2014. február 1-től június 30-ig jogosultak 
elektronikus úton kifizetési kérelmet benyújtani.” Továbbra is kérjük az érintetteket, a 
támogató határozataik mellett kipostázott tájékoztató anyag áttanulmányozására. 
 
Településeink - Győrújfalu: Igazi kettősség 
jellemzi a települést: a nagyváros közelségében, 
ugyanakkor csodálatos természeti környezetben a 
Duna mellett, a Szúnyog sziget és a Püspök erdő 
szomszédságában élnek a tősgyökeres újfaluiak, a 
másik felében, akik a Szigetköz kapujában képzelik 
el jövőjüket. Az egyik oldal az évszázados 
hagyományt, az apáról fiúra szálló szigetközi 
bölcsességet, a másik a dinamizmust, a 
vállalkozószellemet képviseli. A falut a szigetközi 
kerékpárút köti össze a kisalföldi megyeszékhellyel 
és Mosonmagyaróvárral is. Két horgásztó vonzza ide 
a nyugodt szabadidő eltöltésének szerelmeseit, 
hangulatos falusi utcáink a vidéki hangulatra 
vágyókat, vendéglátóhelyeink a halászlé ízét 
kedvelőket, evangélikus és katolikus templomunk 
pedig az Istenben való elmélyedés követőit.. (forrás: 
gyorujfalu.hu) 
 

Óvodások a település Manó-Tanyáján 

 

PROGRAMAJÁNLÓ: 
- június 14: PUHAB rendezvénysorozat VI. Lébényben 
- június 23-27: Horvát tábor Kimlén 
- június 21: Múzeumok éjszakája Hegyeshalomban (Tájház) 
- július 5: 125 éves a Tűzoltó Egyesület Héderváron 

További programjainkról lapunk következő számaiban olvashatnak. 

 REJTVÉNY: 
kedvelt és népszerű dísznövény: _u_óm_s_á_l_ 

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

ZÁRSZÓ: 
Köszönjük, hogy a rendszeres öntözés közben is szakított időt ránk. Tartson velünk / olvasson bennünket 

legközelebb is. Ha erre jár, térjen be hozzánk, és ha kedve van, tekintse meg a Mosoni-Duna partjánál sütkérező 
LEADER-kacsákat. 

 
2014 © szms.hu - Minden jog fenntartva / alle Rechte vorbehalten / All rights reserved | Design & code by SZMSLE MSZ 


