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 KÖSZÖNTŐ 
Kedves Olvasóink, 
 
Több hónapos előkészítő és szervező munka 
eredményét tarthatjuk kezünkben: „Múltunkban a 
jövőnk – Vidékfejlesztés a Szigetköz – Mosoni-
sík LEADER Egyesület térségében 2007-2013 
programozási időszakban” címmel az MNVH-
hoz benyújtott projektötlet alapján készíthettük el 
legújabb kiadványunkat, melyben településeinken 
megvalósított fejlesztések, rendezvények, kaptak 
helyet, ezek mellett egyesületünk saját 
projektjeiről, ellátott tevékenységéről is 
megemlékezünk néhány oldalban. A kiadvány 
mellett elkészült egy roll-up és A5 méretű 
jegyzettömb is. A mű hivatalos bemutatójára, 
átadására térségi fórum keretében november 12.-
én kerül sor, ahol vendégeink lesznek az Irányító 
Hatóság és a Kifizető Ügynökség munkatársai is. 
 

 
Októberben elkészült SZMSLE roll-up 

 

a fórum résztvevőinek egy csoportja 

KAVOSZ vállalkozói fórumot tartottak: 
Mosonmagyaróváron október 8-án, ahol Parragh 
László tájékoztatta a megjelenteket a következő 
időszak lehetőségeiről, egyben rámutatott arra, 
hogy a 2014 és 2020 közötti időszakban az ország 
felzárkózásának sikere attól függ, hogy mennyire 
tudnak együttműködni a gazdaság, az oktatás és a 
kutatás szereplői és miként tudják kihasználni az 
európai uniós források nyújtotta lehetőségeket. 
Elmondta: mintegy 12 ezer milliárd forintos keret 
áll hazánk rendelkezésére 2020-ig. A strukturális 
alapok hatvan százaléka a gazdaság fejlesztését 
szolgálja majd és kiemelt célcsoport a kis- és 
középvállalkozások.  

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet a 
Budapesti Corvinus Egyetem, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat és a Nemzeti 
Agrárszaktanácsadási, Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet társszervezésében 
két napos rendezvényre várta a 
vidékfejlesztési szereplőket a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeumba, ahol „A Jó 
gyakorlatok, kreatív megoldások: helyi 
gazdaságfejlesztés a Kárpát-medencében” 
témában hallgathattak a résztvevők érdekes 
előadásokat, ismerhettek meg az ország 
szinte minden tájáról olyan kistelepüléseket, 
melyek felismerték, hogy a fiatalok helyben 
tartása, a munkahelyteremtés, a helyi 
feldolgozó ágazat fejlesztése egyetlen és 
követendő út a vidéki lakosság számára. 

Kasper Judit, a Bakonyért Vidékfejlesztési 
Egyesület munkaszervezet vezetőjének 

előadása a két napos rendezvényen 
 



A levéli Sváb Tájház új köntöst kapott, az 
épület alatt felújították a borospicét, rendbe 
tették az udvart, vakolták a homlokzatot, 
festették a nyílászárókat. A felújított épület 
hivatalos átadását egy szőttesekből, terítőkből 
álló kiállítás megnyitójához kötötték, melyet 
október 17-én tartottak. Egyesületük eme 
eseményen is képviseltette magát. 
 
Pro Cserehát Egyesület vendégei voltunk 
október 29.-én Budapesten. A kerekasztal 
beszélgetésen az ország minden részéből 
érkeztek vidékfejlesztők, HACS-munkatársak. 
Az ismerősökkel, barátokkal itt is alkalmunk 
volt eszmecserét folytatni, ugyanakkor 
megismerhettünk olyan csoportokat, 
szervezeteket, amelyekkel jövőbeni 
együttműködésünket szorosabbra fűzhetjük. 

 

 
Gyülekeznek a meghívottak a Sváb Tájház 

hivatalos átadója előtt 

  
Megjelent… a Széchenyi2020 honlapon a 2014-2020 időszak első 9 db pályázati felhívása és 
kitöltő programja. Vidéki vállalkozásaink számára ebből kettő lehet érdekes: 
kapacitásbővítésre illetve fiatalok vállalkozóvá válásának támogatására igényelhetünk 
forrásokat. A kiírásokat honlapunkon keresztül is elérhetik az érdeklődők, kérdéseik esetén 
készséggel állunk rendelkezésükre. 
  
Településeink - Jánossomorja: A három eltérő 
adottságú kistáj – Mosoni-síkság, Hanság, Tóköz – 
találkozásánál fekvő sík terület hosszú időn át 
kedvezett a megtelepedésnek. Térségi szerepe 
jelentősen megkülönbözteti a környező falvaktól. 
Közlekedési viszonyai kedvezőek, jelentős 
foglalkoztató központ, hagyományőrző kisvárosias 
településképét gondozott zöldfelületek, ápolt közterek 
teszik vonzóvá és egyedivé. A település kulturális 
életének meghatározó színfoltjai a hangversenyek, 
színházi és különféle ismeretterjesztő előadások, 
filmvetítések, valamint időközi tárlatok. 
Az öntevékeny csoportok, civil szerveződések közül 
megemlítendő az évszázados hagyományokkal 
rendelkező fúvószenekar és a hagyományőrzéssel, 
hagyományteremtéssel foglalkozó Jánossomorjai 
Társaskör Egyesület. Az itt élők kitartásának, 
szorgalmának köszönhetően Jánossomorja 
napjainkban már egy dinamikusan fejlődő fiatal 
kisváros Magyarország nyugati részén, közvetlenül az 
osztrák határ mellett. (forrás: janossomorja.hu) 
 

 
 

 
 

Hármashalom – Országzászló emlékmű a 
város központjában. 

 PROGRAMAJÁNLÓ: 
 

- november 12: SZMSLE térségi rendezvény Kimlén 
- december 6: Ismerd meg Mosonszentmiklóst V. 

 
További programjainkról lapunk következő számaiban olvashatnak. 

 REJTVÉNY: 
vidékfejlesztésért felelős államtitkár: K_s Mi_l_s Z_o_t 
 (megfejtéseiket elérhetőségeink bármelyikén fogadjuk) 

Előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: harcsapaprikás 
 

Köszönjük, hogy az őszi árpa vetése mellett szakított időt ránk. Tartson velünk / olvasson bennünket legközelebb 
is. Ha erre jár, térjen be hozzánk, és ha kedve van, látogasson el velünk Márton napján a lampionos felvonulásra. 
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