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 KÖSZÖNTŐ 
Kedves Olvasóink, 
 
„Itt van az ősz, itt van újra…” mondhatjuk ezt 
minden évben Petőfi után szabadon, azzal 
együtt, hogy ez az évszak is tartogat számunkra 
szépségeket: beérik kiskertünkben munkánk 
gyümölcse, betakaríthatjuk és elraktározhatjuk 
télire kiskertünk terményeit. Így vagyunk ezzel 
mi is: az elmúlt 7 év megvalósult projektjeit 
rendszerezzük, elemezzük, összefoglaljuk. 
Tesszük ezt visszatekintés céljából és azért, 
mert ez jó kiinduló alapot szolgáltathat a 
várható jövőbeni fejlesztési igények 
vonatkozásában is. Ma így tekintünk a jövőbe, 
hogy bemutatjuk múltunk egy szeletét, 
főképpen az augusztusban történt események 
sorát. 
 

 
 

Szeptember – a szüreti mulatságok, a must és 
az újbor hónapja 

 
 

„Levendula-bicikli” 
egy jó gyakorlat, amit a fórumot követő, 

gyógynövénykert látogatáson tapasztaltunk 

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet: Esélyegyenlőségi 
Programirodájának feladatai közé tartozik, hogy 
elősegítse a történelmi egyházak vidéki 
közösségfejlesztésben, esélyegyenlőség 
biztosításában való minél szélesebb körű 
szerepvállalását, jó gyakorlatainak elterjesztését. Az 
egyházak, illetve egyházi szervezetek által képviselt 
kulturális-, szellemi-, lelki-, szociális és közösségi 
értékek megismertetése is elősegíti a vidék 
megújulását, a vidékfejlesztési program céljainak 
megvalósítását. A fenti célok megvalósítása 
érdekében 2014. szeptember 9-én közösségi 
vidékfejlesztési fórumot szerveztek Ölbőn, melyen 
egyesületünket Susovits Vera és Tóth Zsuzsanna 
képviselték. A rendezvény fővédnöke Dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter volt. 

Teljen meg élettel a Művelődési Ház: 
mindez a mosonszentmiklósiak álma volt, 
ami augusztus 30-án teljesülhetett, miután 
az önkormányzat sikeres pályázatának 
köszönhetően az épület belső terei, 
közösségi helyiségei megújulhattak: a 
falak új színt, a padozat új burkolatot 
kapott. A kor igényeinek megfelelően 
kialakított színpadon az átadó ünnepség 
keretében a helyi fúvósok, majd Solymos 
Tóni szórakoztatta a közönséget. Rendbe 
tették továbbá az épület külső környezetét 
is. A jövőben rendezvények, 
tanácskozások, kiállítások potenciális 
helyszíne lehet a ház. 
 

 

Színházterem a mosonszentmiklósi művelődési 
házban 



Augusztus 16-án várta látogatóit az V. 
Levéli Veterán Traktortalálkozó és Családi 
Nap, melyet szakmai nap, előadások előztek 
meg a hétvége első napján. Egyesületünk 
képviseletében Susovits Vera, Szabó Anita és 
Tóth Zsuzsanna várták a rendezvény 
résztvevőit. A gyerekek rajzolhattak, 
festhettek, bütykölhettek, a fiatalok, 
felnőttek SZMS totó segítségével szms-
puzzle-val tesztelhették EMVA-DIT 
tudásukat, térségünket érintő 
vidékfejlesztési ismereteiket, de itt 
kaphattak további hasznos információkat, 
kiadványokat is. 

 

 
Lányaink a traki-tali standján 

  
„Múltunkban a jövőnk…” Sikeres projektötletnek köszönhetően célegyenesbe érkezett a 
térségi összefoglaló kiadványunk ügye. Szeptember 9-én érkezett a NAKVI-tól az 
együttműködési megállapodás, melynek aláírására 3 munkanapot kaptunk. Szeptember 30-áig 
meg is kell projektötletünket valósítani, majd 3 napunk lesz a beszámoló elkészítésére. 
Szerencsére a kiadványban szerepeltetendő anyagunk hozzávetőleg 97%-a már rendelkezésre 
áll. Néhány projektgazdától még a „Mit jelentett számomra a LEADER és a 2007-2013?” 
kérdésre várjuk a rövid, tömör, frappáns választ, melyet a kiadvány őrizhet meg majd az 
utókor számára. 
 
Településeink - Hédervár: Gyõr és 
Mosonmagyaróvár között féluton, a Mosoni Duna és a 
nagy Duna folyó ölelésében, annak szívében 
elhelyezkedõ 1145-ben alapított központi település. 
Hazánk legidõsebb kocsányos tölgyfája, az 
egyedülálló Lorettói kápolna, rejtelmesen izgalmas 
várkastély, a Zsigmond király elleni összeesküvés 
helyszíne, Magyarország egykori miniszterelnökének 
sírhelye, fõcserkésze kopjafája ma is várja látogatóit. 
Ez a település volt a középkorban a Szigetköz 
gazdasági-politikai központja, a település története 
összefonódott a hédervári grófi családok múltjával. A 
kastélynak három tornya van. A hagyomány szerint az 
épület három vármegye, Győr, Pozsony és Moson 
találkozási pontján állt, ezért minden tornya más-más 
megye területére került. 1947-ben a hagyomány 
szerint itt találtak először az országban 
burgonyabogarat. Emlékét ma egy szobor is őrzi. 
(forrás: hedervar.hu, wikipedia.hu) 
 

 
1997-ben készült, egyedüálló nevezetesség 

 

PROGRAMAJÁNLÓ: 
 

- szeptember 13: Polgárőr rendezvény Mosonszentmiklóson 
- szeptember 13: Horvát Nap Kimlén 
- szeptember 17-20: Terménykiállítás Kimlén 
- szeptember 27: Ismerd meg Mosonszentmiklóst III. 
-  

További programjainkról lapunk következő számaiban olvashatnak. 

 REJTVÉNY: 
egészségi állapotunk felmésérét szolgáló eljárások összessége: s_ű_őv_z_g_la_o_ 

 (megfejtéseiket elérhetőségeink bármelyikén fogadjuk) 
Előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: felhőszakadás 
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is. Ha erre jár, térjen be hozzánk, és ha kedve van, gyűjtse velünk a levendula virágát. 
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