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 KÖSZÖNTŐ 
Kedves Olvasóink, 
 
Úgy tűnik, az ősz kellős közepén sem lehet 
hátradőlni, hiszen a kiskertekben és a határban is 
sok a tennivaló. Szeptember 17-e házunk táján a 
kert ünnepe is egyben. A Kimlei Kertbarátokhoz 
csatlakozott munkaszervezetünk és idén is egy 
kompozícióval készültünk a terménykiállításra: 
megkerestük, kitaláltuk, milyen termények 
jellemzik igazán tagtelepüléseinket és ezeket 
helyeztük el a LEADER-Ház kertjéből származó 
levendulából készült zászlócskák tövében a 
térségi térkép mintájára kialakított terepasztalon. 
A kiállításra készülődés mellett számos 
rendezvényen is jártunk, a teljesség igénye nélkül 
ebből adunk rövid ízelítőt. 
 

 
LEADER-standunk a kimlei 

terménykiállításon 
 

 

 
táncház a lébényi IKSZT-ben 

Az Egyesület Lébényért: 2013-ban pályázatot 
nyújtott be és támogatást nyert PUHAB 
programsorozat névre hallgató projekt 
megvalósítására. (PUHAB =  szigetközi legény – 
a szerk.) A rendezvények sorozatát idén január és 
augusztus között látogathatták az érdeklődők, 
havi rendszerességgel. A szervezők több 
helyszínen, szinte minden korosztályt igyekeztek 
bevonni és megszólítani. A táncházakban minden 
alkalommal más-más táncokkal ismerkedhettek a 
vendégek, a vállalkozó szelleműek újabb és 
újabb autentikus lépéseket is elsajátíthattak. A 
július 18-a rendezvényen Szabó Anita is részt 
vett, igaz hivatalból, miután eseményszemlét 
folytatott le. Csak reménykedünk, neki is sikerült 
egy táncot elsajátítania. 

A Magyar Limes Szövetség meghívását 
fogadtuk el, amikor szeptember 10-én 
térségi egyeztetésen jártunk 
Mosonmagyaróváron. Ugyancsak a Lajta-
parti városba szervezte a NAKVI 
műhelybeszélgetését szeptember 21-ére, 
ahol dr. Nagy István államtitkár urat is 
köszönthettük. A Kulturális Örökség Napjai 
keretében szeptember 20-án a LEADER 
Házat is megnyitottuk a nagy 
nyilvánosság előtt, tevékenységünkbe az 
utca embere is bepillantást nyerhetett. 
Szeptember 22-én pedig Dunakilitin 
jártunk, itt a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
DanubeStep 2.0 zárókonferenciáján 
ismerhettük meg a projekt eredményeit. 

 

 
Látogatóink egy csoportja, 

történetünket hallgatja 



 
Felsőrajk, ez a közép-zalai település adott 
otthont az NYDR HACS-ok szeptember 25-ei 
régiós értekezletének, ahol egyesületünket 
Susovits Vera és Tóth Zsuzsanna képviselték. 
Az MVH tájékoztatója, majd a 
Miniszterelnökség munkatársának előadását 
követően minden HACS ismertette, milyen 
projekteken dolgozik jelenleg, hogyan tervezi a 
következő hónapokat, milyen stratégiai 
irányokkal várja a 2014-2020-at. A régiós 
értekezleten elhangzottakat elemezte 
elnökségünk és Felügyelő Bizottságunk is a 
szeptember 29-én, Mosonszolnokon tartott, 
kihelyezett ülésén. 

 

 
A régiós értekezlet résztvevői Felsőrajkon 

  
„Rendezvények nyomában…” Szeptember 27-én tartották a III. Vámosszabadi Halfesztivált. 
A szervezők két évvel ezelőtt hagyományteremtés céljából indították a programot útjára, 
akkor a megvalósításához LEADER támogatást is igényeltek. A nagy sikerre való tekintettel a 
folytatás mellett döntöttek. A Fesztivál nemcsak kikapcsolódás és szórakozás a helyiek, 
környékbeliek és Győrből kilátogatók számára, hanem csapatok is verbuválódnak, akik 
különböző halételeket készítenek és neveznek be a versenybe. Az éjszakába nyúló fesztiválon, 
minden korosztály találhatott érdeklődésének megfelelő programot. 
 
Településeink - Hegyeshalom: hazánk észak-
nyugati peremén fekszik, történetét elsősorban 
földrajzi helyzete határozta meg. A nagyközség a 
több ezer éves út mentén egyaránt fontos volt az 
Imperium Románum, majd a népvándorláskor népei 
és az ezer éves Magyarország számára. II. Endre 
1217-ből származó adománylevele már 
Hegelshalmként említi, amely név egy csúcsos tetejű 
dombra utal. A halmon felépült római katolikus 
templomot annak idején Szűz Mária tiszteletére 
szentelték. Ennek német nyelvű változatából 
származtatható a Sammaria -Sommerein elnevezés. 
200 éves címerében a strucc a gyorsaság és az 
éberség királyi tulajdonságát jelképezi, az ezüst patkó 
pedig a jómódnak, jó szerencsének a szimbóluma. A 
település déli határán mintegy 75 ha -on fekvő 
bányató a horgászok, strandolók, szörfözők, búvárok 
kedvelt nyári találkozási helye. A gyerekek, felnőttek 
kedvenc sportolási, pihenő -és szórakozási helye a 
Stettni-tó és környéke. (forrás: hegyeshalom.hu) 
 

 
 

 
A Stettni-tó és környezete 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ: 
 

- október 18: Ismerd meg Mosonszentmiklóst IV. 
- október 02-24: „Színes Őszi Levelek” Levélen  
- október 19: Alma-Dió Fesztivál Hegyeshalomban 
- november 08: Német Énekkarok Találkozója Kimlén 

 
További programjainkról lapunk következő számaiban olvashatnak. 

 REJTVÉNY: 
népszerű és finom, halétel: h_rc_a_ap_ik_s 

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