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 KÖSZÖNTŐ 
Kedves Olvasóink, 
 
Futárunk „óvodáskorba lépett”, azaz harmadik 
évfolyamunk első kiadványát olvashatják. Az 
ünnepek és a feltöltődés után megkezdődtek dolgos 
hétköznapjaink. Kívánjuk, hogy ez évre kitűzött 
céljait mindenki elérhesse, újévi fogadalmainkat 
mindannyian teljesíthessük. A választások éve 
után, idén a stratégia alkotás esztendeje következik, 
és ha minden úgy alakul, ahogy szeretnénk, akkor 
várhatóan az év végén, vagy a jövő év elején már 
pályázati felhívásokkal, projekttervekkel, 
fejlesztési elképzelésekkel kelünk és fekszünk, igaz 
egy kicsit más módon, elsősorban vállalkozó 
szellemben. 
 

Ezek a fények köszöntötték páratlan évünket 
 

Székely Rita és a fórum résztvevőinek egy csoportja 

„Együtt és tovább” fogalmazta meg jövőbe 
vetett hitét az MNVH megyei referense és az 
SZMSLE munkaszervezete. December 15.-én 
térségi fórumra vártuk az érdeklődőket, melynek 
keretében Székely Rita a hálózatosodást segítő 
szervezet elmúlt években ellátott 
tevékenységeiről és eredményeiről adott 
tájékoztatást, HACS-unk pedig a futó projektek 
megvalósításával kapcsolatban megjelenet 
salátarendeletek előírásait, illetve a jövőben 
várható változásokat ismertette. A 
rendezvényről az Oxygen Média beszámolót 
készített, melyet a Duna TV Gazdakör című 
műsorában láthattunk viszont. Aki erről 
lemaradt, a www.szms.hu – n megtekintheti. 
 

December 10.-én tartották Budapesten a 
fejlesztéspolitikai napot, melyre valamennyi 
vidékfejlesztő egyesület meghívást kapott. A 
rendezvényen számos előadást hallhattunk, 
melyek az elmúlt évek tapasztalatait összegezték, 
a megújuló energiák hasznosításának lehetőségeit 
ismertették, további a vidékfejlesztés jövőjét 
érintették. Ezt a témát folytattunk a Nyugat-
dunántúli HACS-ok december 17.-én, 
Zalaszentgróton tartott régiós értekezletén, ahol – 
a védjegy, mint helyi márka ismertetésén túl - 
három fő kérdést jártunk körbe: milyen 
forrásokkal számolhatunk; a feladatellátás új 
rendszere milyen készségeket, képességeket és 
tudást várhat el a térségtől/HACS 
munkaszervezettől/régiós közösségtől; hogyan 
finanszírozzuk működésünket az átmeneti 
időszakban? 

 

A Fejlesztéspolitikai Nap előadói és résztvevői 
 

Egyesületünket a rendezvényen Susovits Vera 
és Tóth Zsuzsanna képviselték 



A dunaszegi „Kakas Vendégház” 
tulajdonosa és projektgazdája, Böcskey Zsolt, 
hívott és várt bennünket december 22-én 10 
órára. A nyilt nap keretében nagy 
lelkesedéssel mutatta meg Kovácsné Szabó 
Anitának és Grundtner Gábornak azt a 
fejlesztést, melyhez támogatást még az 
eLEADER TK2 jogcímben 2011-ben igényelt 
és kapott. A tetőtérből az egész településre 
szép kilátás nyílik, a látogatók aktív pihenését 
szolgálja a vendégház mellett létesített 
medence. A szálláshely látogatói a 
háziasszony saját előállítású ételeit is 
megkóstolhatják, ugyanakkor a teraszon 
épített kemence, sütögető használatával 
maguk is készíthetnek különféle ételeket. Az 
épület kialakításán és berendezésén túl a 
projekt fontos eleme a megújuló energiát 
hasznosító napkollektorok kiépítése.  

Medence a vendégház udvarán, háttérben a 
szálláshely 

Az építés mellett eszközbeszerzés is megvalósult, 
mely 2 -2 férfi illetve női kerékpár beszerzésében 
öltött testet. A Kakas Vendégházban megszállók 
számára többek között ezek a járművek biztosítanak 
lehetőséget a település és az Alsó-Szigetköz 
falvainak bebarangolására. 

 Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete, mely 
az Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási 
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szól, több EMVA jogcímrendelet és a Vhr. egyes 
rendelkezéseit is módosítja.  
 
Településeink - Kimle: Falunkat a mesebeli 
hármas jellemzi: tájegységeink, településrészeink 
az itt élő nemzetiségeink mindennapjai e 
számjegy mellé szerveződnek. A bennünket 
körülölelő Mosoni-Duna csodálatos szépségével 
elvarázsol és összeköt. Kimle mellett további 9 
települése van hazánknak, melyet folyó szel 
ketté. A természeti értékekben gazdag, épített 
örökségeket felvonultató környezet, kimagasló 
nemzetiségi hagyományok, egyedi szokások 
teszik a több mint 800 éves falunkat az 
idelátogatók, vendégek számára egyedivé és 
érdekessé. A nagyvárosok és az osztrák, szlovák 
határ közelsége, helyi vállalkozások biztosítják 
lakóinknak a mindennapi megélhetést. A 
település infrastrukturája, intézményrendszere jól 
kiépített, a kikapcsolódni és sportolni vágyókat 
számos nagyrendezvény, kulturális és szabadidős 
program várja. A településen két kemping, több 
vendégház nyújt szálláshely illetve kapcsolódó 
szolgáltatást.  

Csereglét és Kimlét körül ölelő Mosoni-Duna 
 

Az utóbbi években egyre népszerűbb a zarándoklat. 
Kimlén a Szent Jakab és Szent Márton út is áthalad. A 
római birodalom északi határát képzete e vidék, így az 
egykori őrtornyok maradványai itt is felfedezhetők.  A 
LIMES világőrökséggé válásával ez újabb 
lehetőségeket jelenthet számunkra. 
 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ: 
 

- január 19: gerincjóga a dunakiliti IKSZT-ben 
- január 24: Sváb-és zenészbál Jánossomorján 
- január 31: Horgászbál Lipóton 

 
További programjainkról lapunk következő számaiban olvashatnak. 

 REJTVÉNY: 
Így tett Irányító Hatóságunk január 5-én (két szó): K_c_k_mét_e k_lt_z_t_ 

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

 
Köszönjük, hogy a megyei matrica beszerzése mellett szakított időt ránk. Tartson velünk / olvasson bennünket 

legközelebb is. Ha erre jár, térjen be hozzánk, és ha kedve van, szabaduljunk meg közösen az ünnepekben 
felszedett felesleges kilóktól. 
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