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A kiadvány elkészítése az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület

LEADER jogcímben nyertes „Hálózati programok megvalósítása az Alpokalja-Fertõ táj gazdaságának

fejlesztéséért” címet viselõ projekt keretén belül valósul meg.
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Település Létszám (fõ)

Ágfalva 2 114    

Agyagosszergény 887    

Csáfordjánosfa 224    

Csapod 552    

Csér 36    

Ebergõc 148    

Egyházasfalu 879    

Fertõboz 274    

Fertõd 3 404    

Fertõendréd 623    

Fertõhomok 613    

Fertõrákos 2 249    

Fertõszentmiklós 3 785    

Fertõszéplak 1 284    

Gyalóka 79    

Harka 1 696    

Hegykõ 1 397    

Hidegség 359    

Iván 1 355    

Kópháza 2 052    

Lövõ 1 437    

Nagycenk 1 870    

Nagylózs 978    

Nemeskér 222    

Pereszteg 1 392    

Petõháza 1 044    

Pinnye 361    

Pusztacsalád 276    

Répceszemere 305    

Répcevis 380    

Röjtökmuzsaj 447    

Sarród 1 027    

Sopronhorpács 822    

Sopronkövesd 1 163    

Szakony 455    

Újkér 997    

Und 368    

Völcsej 378    

Zsira 808    

Összesen 38 740
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Gaál István

Ágfalva polgármestere, 

az Egyesület korábbi elnöke

Szeretettel köszöntöm kiadványunk kedves olvasóit. 

Ez a könyv egy régen elképzelt és szerencsére meg-

valósuló álmot takar. Az Alpokalja-Ikva mente Leader

Egyesület céljának megfelelõen egyesítette a 39 tele-

pülésen élõket, egyesületeket,  vállalkozókat. 

Sikerült helyzetbe hozni a régiót nagyon sok pénzügyi

forrás eléréséhez. Büszke vagyok, hogy ehhez szemé-

lyesen is hozzájárulhattam.
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Amikor lezárunk egy idõszakot az életünkben, összeg-

zést készítünk. Nincs ez másképp egyesületünknél sem. 

A mindennapi munka során szinte észre sem vettük,

hogy egy fantasztikus, sikeres idõszakot éltünk át. Az

összegzés, amit e kiadvány tartalmaz alátámasztja ezt.

Büszke vagyok a sok sikeres pályázatra, és Önök is,

akik részt vettek benne büszkék lehetnek, hogy

térségünk fejlõdéséhez nagy mértékben hozzájárul-

tak. A sok megvalósult álom, játszóterek, rendezvé-

nyek, épületek, gépek és számtalan egyéb, mind a

közösségeinket, szûkebb hazánkat és nemzetünket

gyarapítja. Nagyon fontosnak tartom azt a gondolko-

dásmódban végbement változást amit a rendszer

mûködése hozott, hogy el hisszük már, hogy vágyaink

valóra válhatnak és a közös munka erõs egységet

teremt a civil világban is.

Az eredmények magukért beszélnek, de nem jöhettek

volna létre sok kollégánk áldozatos munkája nélkül.

Köszönet érte.

Bízom benne, hogy a közeli jövõ is hasonló szép ered-

ményekkel kecsegtet, csak munka kell hozzá és nem is

kevés. Ehhez kívánok Önöknek barátsággal jó egész-

séget és sikeres pályázatokat.

„Itt alkotni, teremteni kell” - mondta Széchenyi

István, e térség szülöttje.  Meggyõzõdésem, hogy

mindaz, ami e térségben fejlesztésként megvalósulha-

tott, Széchenyi-szellemiség szerinti  legnemesebb

„alkotás és teremtés”. A rendelkezésre álló források-

nak köszönhetõen településeinket vonzóbbá, szebbé,

élhetõbbé tehettük. Közösségeink gyarapodásához,

ugyan a források nélkülözhetetlenek, de a legfonto-

sabb értéktöbbletet minden egyes fejlesztésbe az itt

élõk tehetsége, tudása, szándéka adta, „az alkotás és

teremtés”. A megszépült közösségi tereink, a felújított

épületek, a helyreállított mûemlékeink, a felújított

templomaink, a sportétesítmények, a játszóterek, a

megõrzött természeti és épített örökségünk, a hagyo-

mányaink, a gyarapodó helyi vállalkozásaink fejlesztése

sikerében és igazi eredményességében  -  a rendelke-

zésre álló pénzforrásokon túl  - e térség lakóinak igazi

hazaszeretete az az értéktöbblet, amely valójában

nélkülözhetetlen és pótolhatatlan, pénzben ki nem

fejezhetõ érték. Ez minden alkotásnak és teremtésnek

valódi hajtóereje, motorja. Hogy az itt élõk szívügyük-

nek tartják a közösség ügyeit. Így építik igazából annak

jövõjét. Büszke vagyok arra, hogy itt minden térség-

beli fejlesztés: „alkotás és teremtés”, mert mögöttük

a legerõsebb motiváló, ösztönzõ erõ áll: a cselekvõ

hazaszeretet.

Firtl Mátyás

Sopron és térsége 

országgyûlési képviselõje

Horváth Tibor

Fertõszentmiklós polgármestere, 

az Egyesület elnöke
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LEADER - az „alulról jövõ kezdeményezések”

útja a vidékfejlesztésben
1.

„Ha gyorsan szeretnél eljutni valahová, 

menj egyedül. 

Ha távolabbra szeretnél eljutni, 

menj másokkal együtt.”
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A LEADER PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA EURÓPÁBAN1.1.

A LEADER program az Európai Unió (EU) elsõ Strukturális Alapok (SA) reformjával (1989-1993)

van összefüggésben. Az egyedi projektmegvalósítások és növekvõ projekt koordináció

kritikájára adott válaszként született a program. 

A LEADER 7 alapelve

A LEADER jelentése: (francia betûszó)

Liaison Entre Actions pour le Developpement de l'Economie Rurale =

Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért

LEADER - az „alulról jövõ kezdeményezések” útja a vidékfejlesztésben
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LEADER - az „alulról jövõ kezdeményezések” útja a vidékfejlesztésben

A LEADER a helyi közigazgatás, a vállalkozók és civil

szervezetek összefogására épít, közösségeik kezébe

tényleges döntéshozatali jogkört ad. Földrajzilag össze-

függõ, 10 és 100 ezer közötti lakosságszámú tele-

püléscsoportokat hoz létre az érintettek által kidol-

ozott térségfejlesztési stratégiák megvalósítására. Az

addig egymás mellett élõ és dolgozó szereplõk egyenrangú

partnerekké válnak, és közösen alakítják térségük jövõjét.

A közösségi alapú helyi fejlesztés módszertanának

bevezetésével az EU az alábbi fõ célok elérésére tö-

rekedett:  

• arra ösztönzi a helyi közösségeket, hogy integ-

rált, alulról felfelé ható megközelítéseket dol-

gozzanak ki olyan körülmények esetére, melyek

a strukturális változást igénylõ területi és helyi

változásokra való reagálást követelik meg;

• közösségi kapacitást alakít ki és serkenti (a szo-

ciális innovációt is magában foglaló) innovációt,

a vállalkozói szellemet és a változásra való képes-

séget a közösségekben és területen megtalál-

ható, még érintetlen fejlõdési lehetõségek felis-

merése és a fejlõdés ösztönzése által;

• a közösségi tulajdonosi tudatot erõsíti a közös-

ségekben való részvétel növelésével és a tulajdo-

nosi öntudat és részvételi tudatosság érzetének

kialakítása, mely javítani tudja az EU politikák ha-

tásosságát; valamint

• elõsegíti a többszintû irányítást a közösségek

számára olyan utat engedve, melyen keresztül

teljes mértékben részt vehetnek az EU célkitûzé-

sei végrehajtási módjainak kialakításában minden

területen. 

LEADER I (1991-1994) 1

Az elsõ LEADER program 217 helyi akciócsoportot aktivi-

zált, akik saját térségükben tevékenységek széles

skáláját támogatták. Ilyen tevékenységtípusok voltak

például a vidéki turizmus szálláshelyeinek és szolgáltatá-

sainak bõvítése, képzési programok, kisipari tevékeny-

ségek, kisvállalkozások fejlesztése és a mezõgazdasági

tevékenységek diverzifikációja. A program 400 millió

ECU-vel gazdálkodhatott. A Bizottság felismerte, hogy a

LEADER program keretében támogatott intézkedések

hatékonysága javul, ha azt decentralizáltan, a helyi

erõkre támaszkodva tervezik és hajtják végre.

LEADER II (1995-1999)

A LEADER I sikerére alapozva a LEADER II-re az elõzõ

idõszakban elkülönített összeg több mint négyszere-

sét, 1,7 milliárd eurót juttattak. Céljai részben meg-

feleltek a LEADER I prioritásainak, de nagyobb hang-

súlyt kapott az innováció, illetve a helyi emberek,

közösségek aktivizálása és képzése annak érdeké-

ben, hogy azok mindinkább bekapcsolódjanak a helyi

fejlesztési folyamatokba. 1998-ra 850 helyi akciócso-

port és 59 egyéb szereplõ vált a LEADER II program

aktív részévé a Európai Unión belül.

LEADER+ (2000-2006)

A LEADER+ továbbra is kísérleti programként szol-

gált az integrált, fenntartható fejlesztés új megköze-

lítésének alakításához és teszteléséhez, így járulva

hozzá az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának

formálásához, kiegészítéséhez, megerõsítéséhez.

Újabb egyedi vonása a vidéki térségek közösségi

részvétellel kialakított integrált vidékfejlesztési ter-

vének széles körû, helyi partnerségre alapozott meg-

valósítása. A vidékfejlesztés új modellje a kialakult

LEADER kapcsolatrendszeren, hálózaton keresztül

mindenki számára elérhetõvé vált. Teljes költségve-

tése közel 2,5 milliárd eurót tett ki, három fõ

célterületét pedig a következõk alkották:

• horizontális partnerségen és alulról jövõ kez-

deményezéseken alapuló kísérleti jellegû

integrált fejlesztési stratégiák létrehozása

vidéki térségek fejlesztésére,

• vidéki térségek közötti együttmûködések fej-

lesztése országon belül és határokon túl,

• a szereplõk közötti kapcsolatrendszer fejlesz-

tése.

A TÖRTÉNET DIÓHÉJBAN: 

1
forrás: umvp.eu, a LEADER története
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LEADER (2007-2013)

Hogy a mezõgazdasági tevékenységtõl független vidék-

fejlesztés egyre fontosabb eleme a Közös Agrárpoliti-

kának, mi sem mutatja jobban, mint a LEADER forrá-

sainak növekedése. A 27 tagállam immár 13,78 milliárd

eurót juttathat a helyi akciócsoportoknak, hogy saját

belátásuk szerint de természetesen elfogadott stra-

tégiájuk mentén dönthessenek a források felhaszná-

lásáról, és az nem kevésbé fontos, hogy minden nemzeti

vidékfejlesztési programban helyet kellett biztosítani

a négyes tengelynek, azaz a LEADER programnak.

LEADER - az „alulról jövõ kezdeményezések” útja a vidékfejlesztésben
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LEADER - az „alulról jövõ kezdeményezések” útja a vidékfejlesztésben

A LEADER PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA MAGYARORSZÁGON1.2.

Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk követ-

keztében hazánkban is megkezdõdhetett a LEADER

program bevezetése, amelyet egy kísérleti program

is megelõzött, segítve a rendszer gördülékenyebb

átvételét. 

LEADER típusú Kísérleti 

Vidékfejlesztési Program

A kísérleti program 2001-ben indult, azzal a célzattal,

hogy elõkészítse az EU LEADER programjára való fel-

készülésünket. 2003-ban 14 helyi vidékfejlesztési

munkacsoportnak nyílt lehetõsége arra, hogy helyi

szinten meghirdethesse pályázati felhívását. A pályá-

zati felhívások a helyi vidékfejlesztési programok

megvalósítása érdekében kerültek kiírásra. Helyi

szinten valamennyi helyi vidékfejlesztési munka-

csoport 25 millió forint összegû támogatási kerettel

gazdálkodhatott. A LEADER kísérleti program meg-

valósítási idõszakában megyénkben egyedül a Gyõr

környéki Sokoró és térsége vett részt 29 település-

sel, 29 projekt megvalósításával.

AVOP LEADER+ program

A LEADER+ program az AVOP-on belül került kihirde-

tésre, majd az EMVA IV. tengelyeként mûködik

jelenleg is. Közel 71 milliárd forint állt rendelkezésre a

6 éves ciklus során, a programban 70 akciócsoport

vett részt.  2006. márciusában az országosan 46 3034

jogosult településbõl 2332 település bepályázott

valamely létrejött akciócsoportban a LEADER+ program-

ban, ez 186 pályázó helyi akciócsoportot jelentett. 
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LEADER - az „alulról jövõ kezdeményezések” útja a vidékfejlesztésben

Ebbõl a végsõ támogatásban részesülõ 960 település

70 akciócsoportot képezett. A „nyertes” akciócso-

portok régiós eloszlását tekintve az Észak-alföldi

Régió ebbõl 15,6%-ot, a nyugat-dunántúli 15%-ot, a

dél-dunántúli 16,7%-ot, a középdunántúli 12,9%-ot, a

Dél-alföldi Régió 14 %-ot, az észak-magyarországi 19,9

%-ot, míg a közép-magyarországi 5,9%-ot fed le. A 70

nyertes akciócsoport, amely összesen 960 települést

ölelt fel, amely az ország településeinek 31 %-a. Ezen

települések lakosságszám-aránya az országoshoz

képest 16%. A támogatott akciócsoportokat tekintve

egy csoporthoz 14 település tartozott.

Megyénkben a LEADER+ megvalósításában három

térség vett részt: a Sokoró térsége, mint Pannon táj

Sokoró Natúrpark folytatta megkezdett munkássá-

gát. Szomszédságában megalakult a Rábcatorok

települései elnevezést felvevõ közösség, valamint a

mosonmagyaróvári kistérségben megalakult már

akkor Kimle központtal a Felsõ-Közép Szigetköz.

LEADER 2007-13

Az új LEADER program megvalósításának folyamata

a helyi vidékfejlesztési irodák (HVI) hálózatának

létrehozásával kezdõdött.

Ezt követte a potenciális akciócsoportok kiválasz-

tása. Az elõzetesen jóváhagyott csoportok egy több-

hónapos közös tervezõ munka során megalkothat-

ták egy szoftver segítségével helyi vidékfejlesztési

stratégiáikat, melyek benyújtását követõen, 2008.

õszén 96 LEADER csoport kezdhette meg a munkás-

ságát. Az elsõ pályázati felhívások 2008. év végén

jelentek meg. A program során az érintett kistérsé-

gekben élõ, a program által érintett lakosok száma

meghaladta a másfél milliót. Sokan ennek köszönhe-

tõen úgy említik, hogy ebben az idõszakban Magyar-

ország „LEADER ország” lett. 

Az európai trendek azt mutatják, hogy lényegében

minden tagállam „LEADER országgá” vált, hiszen a

vidékre az összes Európai Unióból érkezõ források

kis 47 százaléka kerül, azaz nem engedhette meg ma-

gának egy tagállam sem, hogy bármely vidéki térsé-

gét, közösségét kizárja ezen források által biztosítha-

tó helyi kezdeményezések megvalósításából. 

Gyõr-Moson-Sopron megyében is lefedésre került a

helyi akciócsoportok tervezési területei által a teljes

vidéki térség. A megyében négy helyi akciócsoport

kezdte meg munkáját:

• az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület Fertõ-

szentmiklós kisvárosi központtal 

(a sopron-fertõdi kistérség területén),

• a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület Kapuvár

kisváros központtal (a kapuvári és csornai

kistérségek területén),

• a Pannónia Kincse Leader Egyesület Gyõrsze-

mere központtal (amely magába olvasztotta a

Leader+ idõszakban mûködõ két helyi közös-

séget is; a térképen jól látható, hogy a közös-

ség három Veszprém megyei településsel is

rendelkezett), valamint a

• Szigetköz-Mosoni sík Leader Egyesület Kimle

központtal (a Leader+ idõszaki terület bõvü-

lése valósult meg, a teljes Szigetköz és a Mosoni

sík vált egy helyi közösséggé; a moson-

magyaróvári és részben a gyõri kistérség terü-

letén)

1. ábra –  LEADER+ helyi akciócsoportjai (70db), 

forrás: FVM

2. ábra –  LEADER 2007-13-as idõszak helyi akciócsoportjai,

forrás: VM
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3. ábra – LEADER 2007-2013 nyertes akciócsoportjai Gyõr-Moson-Sopron megyében

Vidékfejlesztési Program - LEADER 

(2014-2020)

A LEADER az új program 6. Prioritásában („A társa-

dalmi befogadás elõmozdítása, a szegénység csök-

kentése és a gazdaság fejlesztése a vidéki térségek-

ben” címet viseli), a program 5%-os költségvetési

keretével valósul meg. 

• Tervezett forrás: 43,2 Mrd Ft 

• Tervezett HACS szám: 100-105 db

A Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósításának

tervezett fókuszpontjai/mûveletei: 

• a kedvezõtlen társadalmi, demográfiai térségi

folyamatok hatásainak enyhítésére irányuló

programok, pl a szegénység enyhítését célzó

programok/projektek megvalósítása, a fiatalok

helyben maradásának, letelepedésének ösztön-

zése, a vidéki szellemi/közösségi élet élénkítése;

• a helyi gazdaság megerõsítése, pl. a GINOP és

TOP gazdaságfejlesztési intézkedéseit kiegé-

szítõ módon a mikro- és kisvállalkozások ösz-

tönzésével, kisléptékû élelmiszer feldolgozás

és értékesítés támogatásával, az erõforrás és

vállalkozáshiányos térségekben a gazdasági

tevékenységek elindításának és fenntartásá-

nak segítése a szociális gazdaság eszközeivel 

• a természeti erõforrásokkal való fenntartható

gazdálkodás ösztönzése, pl. szemléletformá-

lással, a speciális helyi környezeti kihívások és

megoldási elképzelések vizsgálatával, kislép-

tékû, kísérleti és/vagy bemutató jellegû be-

avatkozások megvalósításával.

• innovatív aprófalu kísérleti program: e tele-

pülések ellátóképességét és eltartóképessé-

gét javító speciális fejlõdési irány (mint például

ökofalu, turizmus, egészségügyi és jóléti szol-

gáltatások,) megvalósításához szükséges humán

és fizikai fejlesztések támogatása.



Elõzmények 

A 2008. májusi egyesületi alakuló ülést megelõzte

számos kezdeti lépés, melyet térségünk 39 telepü-

lése közösen tett meg. A 2005-2006-os idõszakban a

térség Alpokalja, és Ikva menti települései külön-külön

pályázatot nyújtottak be a LEADER+ programhoz való

kapcsolódásuk reményében. Egyik pályázat sem nyert.

Nem adtuk fel, részt vettünk a vesztesek tréningjén,

és 2006-ban a két térség - bukásán okulva - közösen

alakult újjá, mint helyi akciócsoport. 

A Nyugat-dunántúli regionális Fejlesztési Ügynökség

támogatásával egy a sopron-fertõd térségre szabott 

mintatérség program keretein belül három alkalom-

mal 2-2 napos tréningeken vettünk részt, amely a

térség egységes és közös felkészülését támogatta a

2007-13-as idõszakra. A program nagyon sikeresnek

bizonyult, mert az itt átadott tudásból köszönhetõen

térségünk éveken át volt a hazai források leg-

sikeresebb „megszerzõje”, innen nõtte ki magát

regionális fejlesztési (ROP) forrásokat bevonó, széles

konzorciumokat megmozgató közel 2 milliárdos

„Alpokalja-Fertõ táj” kerékpáros mintatérség prog-

ram. Nem utolsó sorban pedig a tréningeken papírra

vetett térségi stratégiával sikeres LEADER pályázatot

nyújtottunk be, amely az elmúlt években 2,4 milliárdnyi

fejlesztési forrást hozott a konyhánkra.

A LEADER Partnerség

Egyesület alakuló ülése: 2008. május 8.

A munkaszervezet indulása: 2008. november 12.

Az elmúlt idõszak egyik legnagyobb eredménye és

jelentõsége az, hogy a majdnem 100 aktív tagot integ-

ráló egyesület és a tagokon túl több száz folyamatosan

velünk kapcsolatban álló helyi szereplõ megtanult

együtt dolgozni, és kialakult mind a helyi tervezés,

mind a helyi döntéshozatal és mind a helyi végrehaj-

tásba vetett, bizalom alapon szervezõdõ közösség.

Ez a közösség már a jelen idõszakban is több forrás

használatával és széles nemzetközi és térségközi part-

nerségben valósította meg a 2007-13-as idõszak

stratégiáját. 

Az egyesület partnersége: 

• civil szféra képviselõi: 42 fõ

• vállalkozói szféra: 26 fõ

• önkormányzati szféra: 39 fõ 

A partnerség jellemzõen nem csak az egyesületi tagságból

áll, hanem a folyamatosan szinte napi kapcsolatban

álló helyi szereplõk széles körébõl. 

Az egyesület döntéshozatali szerve, akit a 2014-20-as

idõszak város-vidéki együttmûködés stratégia elké-

szítésének koordinációjával neveztek ki. 2008 és

2011 között az egyesület elnöki pozícióját Ágfalva

Község töltötte be, Gaál István személyében. Elnök

úr a 2011. évi közgyûlésen lemondott, és a stafétát

az addig is alelnöki pozícióban dolgozó Horváth Tibor,

Fertõszentmiklós város polgármestere vette át. 

Az alelnöki pozíciót az Alpokalja Társulás delegálásá-

ban elnökük, Balics János töltötte be.
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A LEADER PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA TÉRSÉGÜNKBEN1.3.

Közgyûléseket átlagosan évente két alkalommal tartottunk



„Álmodtunk, terveztünk, megvalósítottunk…”

2007 - 2013/15 17

LEADER - az „alulról jövõ kezdeményezések” útja a vidékfejlesztésben

Irodáink

2008. novemberétõl - 2014. szeptemberéig

Fertõszentmiklós, Közösségi Ház tetõterében

dolgoztunk.

2014. szeptembere óta

a fertõszéplaki Széchényi kastély „öregkastély” részében,

„Vidék Minõsége” projektünk keretében építettük

meg Védjegy Központunkat, ahol irodánkat is mûköd-

tetjük.

4. ábra – 2011. év óta az egyesület elnöksége, szféránkénti megbontásban



„Álmodtunk, terveztünk, megvalósítottunk…”

2007 - 2013/1518

LEADER - az „alulról jövõ kezdeményezések” útja a vidékfejlesztésben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Széchenyi nyomdokain... Térségünk fejlõdéséért! 

Mottónk: „Megtartó vidék, fejlõdõ életminõséggel”

Stratégiánk az alábbi fõ célok elérésére fordította rendelkezésére

álló fejlesztési forráskeretét, mely a 2007-13-as idõszakban

hozzávetõlegesen 2,402 milliárd forint volt.

1. ÉLHETÕ TELEPÜLÉSEK HÁLÓZATA

• „Az akadémikus…”

A kimûvelt emberfõkért térségünkben" 

• „Az egyensúlyt hozó…”

Hátrányos helyzetû csoportok társadalmi fel-

zárkóztatása és a kisebbségi, nemzetiségi kö-

zösségek fejlõdésének elõsegítése”

• „A Hídember…”

Határon átnyúló és közösségek közötti gazda-

sági, társadalmi és kulturális kapcsolatok

fejlesztése”

2. AUTONÓM, ÖNELLÁTÓ TÉRSÉGGÉ VÁLÁS

• Szemléletformáló, energetikai önellátásra,

költségtakarékosságra való törekvés a vállal-

kozói, civil és közszférában egyaránt

• Helyi és kézmûves termékek termeléséhez,

elõállításához, értékesítéséhez, piacra jutásá-

nak ösztönzéséhez kapcsolódó fejlesztések,

valamint ezen témához kapcsolódó szemlélet-

formáló fejlesztések (közösségi és tanulóker-

tek) és programok támogatása

• Helyi és kézmûves termékek piacra jutásának

ösztönzése

3. TÉRSÉGI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

• „A nagy innovátor…”

Gazdaságfejlesztések támogatása az innová-

ció jegyében

• „A nagy utazó…”

A térség turisztikai potenciáljának erõsítése

4. HÁLÓZATI PROGRAMOK megvalósítása 

az Alpokalja-Fertõ táj gazdaságának fejlesztéséért

Stratégiakészítõ mûhelyek
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Térségünk fejlesztési forrásai 

A térség a 2007-13-as idõszakban közel 2,405 milliárd

forint fejlesztési forrást (közel 260 megvalósított

projekten keresztül) használt fel a LEADER Helyi

akciócsoport közremûködésével. 

Az elsõ teljes programozási idõszakban, amikor a

LEADER program 96 térségben indulhatott el, teljes

országos lefedettség mellett, az Irányító Hatóság

(Vidékfejlesztési Minisztérium, néhai Földmûvelõdés-

ügyi Minisztérium) úgy döntött, hogy a Vidékfejlesztési

Programnak nem csak a IV., azaz „LEADER” tengelye

feletti dötéshozatali és térségi keret jogosultságot

adja meg, hanem a III., „Vidéki életminõség fejlesz-

tése” tengely négy intézkedésében is.  

A III. tengelyben ugyan kötött intézkedések voltak,

tehát nem a térség készítette a pályázati kiírások meg-

jelentetésével befejezõdõ stratégiakészítési folyama-

tot, de 

• saját keretet kaphattunk, 

• lehetõségünk nyílt az egyes intézkedések közti

forrásátcsoportosításra, ill. az egyes intézke-

déseken a forráskeretek meghatározására,

• intézkedésenként a maximum támogatási össze-

gek meghatározására (ezzel a projektek számát

tudtuk befolyásolni), valamint 

• az értékelés során 25 pontnyi területi pont meg-

adása (a pályázat teljes pontozásához kapcsolódóan

is volt véleményezési jogosultságunk), és 

• a végsõ rangsorban a minimum szakmai pont-

határ meghatározása, azaz a támogatott pro-

jektek rangsorának meghatározása az elnök-

ség feladata volt.

A IV. (LEADER) tengely keretében rendelkezésre álló

fejlesztési források lehívásának feltétele és módja

különleges volt. Térségünknek el kellett készítenie a

helyi fejlesztési stratégiát, mely az adott célokhoz

rendelt intézkedéseket és forráskereteket is tartal-

mazta. A 2009-es stratégiát két alkalommal vizsgál-

hattuk felül, de térségünkben a célrendszerben nem

történt változás, csak az intézkedési kör, ill. a keret-

felosztás, projektek méretei változtak. Az elfogadott

stratégiából munkaszervezetünk készített pályázati

felhívásokat, valamint menedzselte végig az elõször

egykörös, majd kétkörössé váló pályázati rendszert.

Az elnökség aktív részese volt a tervezésnek, a felhí-

vások készítésének, és felelt az egy-ill. kétkörös dön-

téshozatal szabályos és igazságos mûködtetéséért.

Minden településen valósítottak meg civilek, vállal-

kozók, egyházak, önkormányzatok LEADER projek-

teket, az alábbi témákban: 

• Szemléletformáló energetikai fejlesztések

• Turisztikai és helyi termékek elõállításának,

értékesítésének támogatása

• Kulturális, sport, nemzetiségi, szociális

szolgáltatások fejlesztése

• Kerékpáros Mintatérséghez és

Túraútvonalakhoz kapcsolódó fejlesztések
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EGYESÜLETÜNK SZEREPVÁLLALÁSAI  2.

„Egynek minden nehéz; 

soknak semmi sem lehetetlen…

Nemzetünknek mindig az volt 

egyik legnagyobb hibája, hogy 

vagy nem bízott magában, 

vagy elbízta magát.”

/Gróf Széchenyi István/
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Térségünkben a LEADER lehetõség volt arra, hogy a régóta együttmûködõ 39 település területi alapon

helyi partnerséget alapítson, valódi vérszerzõdést kössön. Azaz fejlesztési stratégiában és egyesületi

formában nyilvánítsa ki fejlesztési céljait, melyekhez forrást és döntéshozatali kompetenciát is kapott

(közel 2,4 milliárd felett diszponált). Kialakultak hálózatok, amelyek az identitást, a saját értékekbe

vetett hitet, ill. a helyi gazdaságot erõsítették. 

Hálózati programjaink (túraútvonal, tananyagfejlesztés, helyi termék) egy-egy speciális célcsoport

együttmûködésének fejlesztésére fókuszáltak. Azt valósítottuk meg egyedi, innovatív módon, amit mi

találtunk ki, és nem központi kiírások sablonjai. Az elmúlt idõszakban több száz rendezvény, képzés és

tréning került megszervezésre, megtartásra egyesületünk által, amelyek mindegyike valamilyen módon,

céllal a térség szereplõit szólította meg. 

Az egyesület feladatköre ebbõl adódóan nagyon sok-

színûen alakult. Egyszerre kellett megfelelnie az EU-s

források akkreditációs elõírásainak, a delegált pályázati

ügyintézési feladatkörnek, illetve a térség fejlesztési

koordinációs feladatainak.  Az elõbbi esetben az Irányító

Hatóság és a Kifizetõ Ügynökség (MVH), utóbbi esetében

a helyi önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozá-

sok, kialakult hálózatok elvárásaira kellett rugalmasan

és hatékonyan reagálni.

Egyesületünk szerepvállalásai

RÓLUNK…2.1.



„Álmodtunk, terveztünk, megvalósítottunk…”

2007 - 2013/15 23

Egyesületünk szerepvállalásai

Az alábbiakban igyekeztünk szemléltetni, milyen feladatkörei is vannak Leader egyesületünknek és

munkaszervezetének.

I. Pályázatkezelés a térségi saját forrásokhoz kapcsolódóan

• Térségi pályázati felhívások elkészítése

• Információs szolgáltatások, szemináriumok tartása

a felkészüléshez és a sikeres végrehajtáshoz kapcsolódóan

• Személyes konzultációk

• Elõzetes és közbensõ helyszíni ellenõrzések ellátása

• Pályázatok befogadása, ügyintézése, támogatási határozatok kiküldése

• Döntéshozatal elõkészítése, a Bíráló Bizottság munkájának koordinálása

• Online - offline módon információk naprakész biztosítása

II. Egyesületi általános feladatok ellátása

• Közgyûlések, elnökségi ülések megtartása, 

• Egyesületi tagság nyilvántartásának vezetése

• Egyesület pénzügyi gazdálkodásának vezetése, éves könyvvizsgálattal

• Egyesületi honlap, facebook oldal karbantartása, állandó frissítése

• Adminisztratív feladatok ellátásása
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III. Térségfejlesztési feladatok ellátása

• Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése és többszöri felülvizsgálata

• Térségi szintû hálózati kezdeményezések támogatása, koordinálása

• Térségben jelentkezõ igényekhez szakmai tanácsadás biztosítása

• A 39 település közti kapcsolatok folyamatos ápolása

• A települések és helyi vállalkozók, civilek, egyházak fejlesztési

elképzeléseinek támogatása



„Álmodtunk, terveztünk, megvalósítottunk…”

2007 - 2013/15 25

Egyesületünk szerepvállalásai

Mind a hosszú távú szemlélet, mind az együttmûködések erõsítése, és a térségi szemléletmód érvényesítése

területén megkezdtük a munkát, amely eredményesnek tekinthetõ. Úgy gondoljuk, hogy ezen tevékeny-

ségünk oroszlánrésze még csak most jön, illetve,  hogy ez egy olyan tevékenység, amelynek sosincs vége.

Több szervezetben is aktívan vettünk/veszünk részt.

AKTÍV SZEREPVÁLLALÁSAINK AZ ELMÚLT ÉVEKBEN 

7 HACS szakmai együttmûködése, 2009 óta.

Célunk tapasztalatok átadása, közös tanulás,

közös vidékfejlesztési programok,

kedvezményezések megvalósítása.

Naturama Szövetség

Az elmúlt hét évben szorosan összeforrt 

az a 13 csoport, amely a régiót alkotta.

A jövõben az együttmûködésünket azzal

szeretnénk erõsíteni, hogy legalább 1-2 közös

projektet is megvalósítunk közösen. 

Az elmúlt idõszakban a közös tanulás jegyében

együtt utaztunk a stájer Vulkanland térségbe.

Nyugat-dunántúli régió 

helyi csoportjainak együttmûködése

Az elmúlt idõszakban több szakosztályi közös

program során volt lehetõség az ország más

területein mûködõ kollégák megismerésére.

Bízunk benne, hogy az MNVH ilyen jellegû

munkája folytatódik, és lehetõség nyílik

hasonló plattformokon 

más kollégákkal való eszmecsere, 

közös programok megvalósítása is akár.

MNVH LEADER szakosztály

A Szövetségnek mi is alapító tagjai voltunk, 

de sajnos más európai országok nemzeti

hálózataihoz képest a mi szövetségünk

szakmai munkássága még gyermekcipõben jár.

A LEADER csoportok hatékony és minõségi

munkáját hivatott a LESZ támogatni.

LESZ (Leader Egyesületek Szövetsége)
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Települések Mintatérség Programja Kerékpáros Mintatérség

Alpokaljai Turisztikai Együttmûködés
ÖRÖKSÉGÜNK Program

Térségi Oktatás Fejlesztési Program

Térségünk 39 településvezetõjével közösen

2007-es évben indítottuk ezt a programot, amely

többnapos, egymásra épülõ tréningsorozat volt.

Célja az együttmûködés, készségek, képességek

és a térségi stratégiai gondolkodásmód fejlesz-

tése. 2008-ban Keszthelyen, 2011-ben Sümegen,

2015-ben Zircen.

A programot 2006-ban indítottuk, térségi feltá-

rással, majd 2 NYDOP pályázat került benyúj-

tásra, és megvalósításra is, amelynek keretében

a térségi kerékpárút-hálózat kiépítése, és az ahhoz

kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés (pihenõk,

megállók). 2011-ben nyújtjuk be a maradék, még

hiányzó útszakaszok megvalósítására irányuló

pályázatot, valamint közös szimbólikával kerül-

nek meg megtervezésre az alpokaljai területek

kerékpáros pihenõparkjai.

Alpokalja mikrotérség 10 településének turisztikai

célú együttmûködése, közös tervezés, fejlesztés,

képzések, marketing a tervezett tevékenységek.

2011-ben a buzdításra megalakult a Napnyugat

Turisztikai Egyesület.

Célunk az identitásfejlesztés, és annak az ifjúságon

keresztüli átadása. Erre irányulnak megvalósuló

tananyag fejlesztési, módszertani programjaink

(pl.: Örökségünk Alpokolja-Fertõ táj), amelyek

részben már nyertes pályázatok részei, részben 

a jövõben benyújtásra tervezett pályázatok.

NÉHÁNY KIEMELKEDÕ HÁLÓZATI PROGRAM, AMELYBEN JELENTÕS

SZEREPVÁLLALÁSSAL BÍRTUNK:
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Finanszírozás Támogatási A projekt  Megvalósítási 

Projekt címe forrása intenzitás (%) összköltsége ideje

(forint)

1. Örökségünk, Alpokalja-Fertõ táj EMVA-LEADER 85 2 666 995 Ft 2009.11.16-

Témahét tananyag kifejlesztése 2013.03.08.

2. CVETRUD - Cross-border Vocational  LEONARDO  100 2 040 000 Ft 2010.07.12-

Vocational Education and Training da Vinci 2012.01.30.

for Rural Development Program

(hátorokon átívelõ képzések és

tréningek a vidék fejlesztéséért)

3. „Tájegységi komplex turisztikai NYDOP - 2.1.1. 85 5 408 656 Ft 2010.10.26-

fejlesztés - Soproni Borvidék - 2013.03.11.

Tematikus túraútvonalak kialakítása

4. Térségi aktív-turisztikai szolgáltató- EMVA-LEADER 100 7 000 000 Ft 2011.12.03-

hálózat létrehozása és fejlesztése 2014.03.31.

5. Elõkészítõ látogatás MNVH 100 856 170 Ft 2012.01.16-20.

a spanyolországi Marca de Calidad

márkavédjegy megismerése kapcsán

6. „Örökségünk, Alpokalja-Fertõ-táj” MNVH 100 2 446 490 Ft 2012.08.31-

címû szakmai kiadvány elkészítése 2013.03.27.

7. Tirol - a Turisztikai Hálózatok MNVH 100 1 432 270 Ft 2013.09.23-27.

paradicsoma - Workshop

8. Hálózati programok megvalósítása EMVA-LEADER 100 16 234 716 Ft 2013.07.04- 

az Alpokalja Fertõ táj gazdaságának 2015.05.31.

fejlesztéséért (Témahét, Mesehálózat,

Gasztronómiai Hálózat,

Térségi képzések, KöVi Hálózat)

9. A Vidék Minõsége Európai EMVA -  100 50 000 000 Ft 2013.11.15-

Területi Márkához való  NEMZETKÖZI 2015.05.31.

kapcsolódás és térségi bevezetése LEADER

10. Széplakok Találkozója MNVH 100 433 400 Ft 2014.08.08-10.

11. Biomassza alapú termékfejlesztés EMVA -  100 942 000 Ft 2014.04.09-

az Alpokalja-Fertõ táj térségben - TÉRSÉGEK 2015.05.31.

Mintaprojekt megvalósítása KÖZÖTTI

(sarródi óvodában) EGYÜTTMÛKÖDÉS

12. PRAVA KOPCA - A Valódi kapocs - EMVA - 100 -   Ft 2014.08.01-

nemzetközi együttmûködéssel NEMZETKÖZI 2015.07.31.

a kópházi etnomemoriális központ LEADER

kialakításáért (kötelezõ partnerség)

13. JANTARSKI - nemzetközi MNVH 100 1 000 000 Ft 2015.09.29-30.

együttmûködés

a Borostyánkõ út mentén

ÖSSZESEN: 90 460 697 Ft

2009. óta folyamatos pályázói munkásság is jellemezte szervezetünket. Összesen 13 nyertes projektet

fordítottunk - több, mint 90 millió forint értékben - térségünk fejlesztésére számos szakterületen.
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A Vidék Minõsége - Alpokalja-Fertõ táj 

területi védjegy program

Egyesületünk 2010 óta vesz részt a Vidék Minõsége védjegy programban. Máig sikerült egy széles termelõi,

kézmûves, turisztikai szolgáltató kört elérni és hálózatba szervezni. Több egyesületi pályázat adta

lehetõségekkel (nemzetközi együttmûködési pályázat, LEADER), valamint mûködési forrásból

finanszírozott kezdeményezésekkel (pl.: Vulkanland tanulmányút, értékesítési polcrendszer) tudtuk

erõsíteni a táj-érték központú területi együttmûködést térségünkben. 

Létrehoztunk egy helyi védjegyrendszert oly módon, hogy az európai szintû közös európai területi 

„A Vidék Minõsége” védjegyhez, mint ernyõvédjegyhez kapcsolódhasson. Ez biztosíthatja hosszú távon,

európai szinten azt a kritikus tömeget, ami a fogyasztókhoz való jobb eljutást eredményezi, és lecsök-

kenti az ügyintézéshez és a reklámhoz szükséges költségeket, melyek elengedhetetlenek az erre

irányuló nemzetközi program európai területi szintû kivitelezéséhez és sikerességéhez. A térségi jellegû,

a vidék minõségét szimbolizáló „Alpokalja-Fertõ táj” védjegyet azok a vállalkozások, szervezetek, intéz-

mények használhatják, akik a térségi minõsítési rendszer alapján megfelelnek és a minõsítés alapdoku-

mentumainak megfelelõen a Térségi Védjegy Tanácsa a használati jogot számára biztosította. A fentiek-

bõl kifolyólag a két védjegy különbözõ területi egységet szimbolizál ugyan, de együttesen alkalmazandó.

A védjegy hálózat négy szakmacsoportra bontva dolgozik térségünkben: Élelmiszeripari, Kézmûves-

mûvész-kisipar, Turisztikai és Épített-szellemi örökségek. Az egyes hálózati tagokból álló szakma-

csoportok 2 évre választották maguk közül a Térségi Védjegy Tanács tagjait, akik az egyes szektorok

szakmai munkájáért, és a minõsítések vezetéséért felelnek. 

EGYESÜLETÜNK KIEMELKEDÕ HÁLÓZATI PROGRAMJAIRÓL DIÓHÉJBAN2.2.

Egyesületünk szerepvállalásai
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A Vidék Minõsége program megvalósult eseményeirõl…

Célunk a helyi és kézmûves termékek termeléséhez,

elõállításához, értékesítéséhez, piacra jutásának ösz-

tönzéséhez kapcsolódó fejlesztések és programok

támogatása. A védjegy program kialakítását négy

magyarországi helyi akciócsoport közös munkája

hozta létre: a Börzsöny, a Bakony, a Balaton-felvidék

és az Alpokalja-Fertõ táj. 

A képen a négy térség munkaszervezet vezetõje

látható a negyedéves egyeztetések alkalmával.

A védjegy hálózat kialakítása

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala oltalom

alá helyezte 2014. július 30-ától 9 árucsoportban

védjegyünket.

Logónk formáját a térség motívumai ihlették

(fertõ parti kapuk motívuma, a szürke marha

szarva, de látható bennük a szív, az össze-

kulcsolódó vonalak az együttmûködés

szimbólumai) 

4 szektor - 4 szív - 4 szín

Megszületett a térségi védjegy logója, elkészült a védjegy arculati kézikönyve

A védjegy levédetése
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2015. októberében megjelentek a szektorok külön

kiadványai, valamint a Vidék Minõsége Útmutató

Füzet, melyben minden fontosabb információ

megtalálható a Védjegy programról. 

Számos plakát, roll up, szatén molinók, autós mat-

ricák, piaci kis táblák, címkék, óriásplakátok készültek

a termékek közös értékesítésének könnyítésére.

A program keretein belül törek-

szünk tagjaink egyedi arculatának

kialakítására professzionális fotók

készítésével és egyedi marketing

elemek (molinó, roll-up, plakát) 

1-1 nyomdai példányának biztosí-

tásával.

A szektorok felállítása

A Börzsöny-Cserhát, Balaton-felvidék, Alpokalja-

Fertõ táj és a Bakony vidékfejlesztési egyesületek

csapatai közös reklámfilmben mutatták meg

térségük értékeit.

Szektoronkénti és közös kiadványok készítése

Termelõk, szolgáltatók számára egyedi marketing anyagok készítése

Védjegyes kisfilm készítése

4 szektor került kialakításra 

a védjegyen belül: 

• az élelmiszer szektor, 

• az örökség szektor, 

• a turizmus szektor

• a kézmûves szektor
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Védjegyes külön menüvel bõvült honlapunk, ahol az

összes kapcsolódó információ megtalálható folyama-

tos frissítés mellett.

www.alpokalja-fertotaj.hu

Védjegyeseink számára folyamatosan szerve-

zünk alkalmakat: csomagolástechnikáról, tiroli

turisztikával kapcsolatos jó példák bemutatá-

sáról és marketingrõl, ...stb. 

Legfeljebb negyedévente hálózati találkozókon

egyeztettjük jövõbeli teendõinket, szükség

esetén szektoronként találkozunk.

A program keretein belül több nemzetközi tanul-

mányúton volt lehetõségük részt venni tagjainknak

(Spanyolországban és Ausztriában), amikrõl rengeteg

ötlettel és inspirációval gazdagodva tértek haza

védjegyeseink.

Egyesületi honlapunk 

Közös tanulási alkalmak szervezése

Nemzetközi tanulmányutak szervezése

A Börzsöny-Cserhát, Balaton-felvidék, Alpokalja-

Fertõ táj és a Bakony vidékfejlesztési egyesületek

védjegyes termékeik közös bemutatkozásának 

a Vajdahunyad vára adott otthont.

Közös megjelenések az ország többi Vidék Minõsége védjegyes csoportjával
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A szektorok tagjai maguk közül szavazták meg azt

a személyt, akit alkalmasnak találtak érdekeik

képviseletére. 

Így alakult meg a 4 tagú Védjegy Tanács, kiváló

szakemberekbõl.

A Védjegy Tanács felállítása

2015. február 10-én kezdtük meg a termelõk minõsítését.

Elsõként Godó András fürjtenyésztõnél tettünk látogatást.

Ezt követõen minden szektorban a Védjegy Tanács, és igény

szerint külsõ szakértõk (agrárszaktanácsadó) bevonásával

folytattuk a minõsítéseket, amelyek inkább személyes tanács-

adásra, megismerésre, a jövõbeli fejlesztési elképzelések meg-

beszélésére adtak lehetõséget. 

Sokat tanulhattunk egymásról, egymástól.

A minõsítések megkezdése 

2015. május 19-én került sor a térségi receptes könyv

bemutatása mellett a táblák átadására az I. körben

minõsített 18 védjegyes tagunk számára ünnepélyes

keretek között. A táblákat egyesületünk elnöke és a

Földmûvelésügyi Minisztériumból Szakál István Lóránt

helyettes államtitkár adták át, Hegykõn, a Tornácos

Házban. 

Az elsõ minõsített védjegyesek ünnepélyes tábla átadása

A védjegy központ kialakítása építési beruházással a fertõszéplaki

Széchenyi Ferenc szülõkastélyénak egyik szárnyában. 

2013-ban kezdõdtek el a kastély felújítási munkálatai, ami 1,5 évet

és 20 millió forintot vett igénybe, de azóta is színvonalas helyet

biztosít központunk és a vidékfejlesztési egyesület irodája

számára. Egyesületünk értékmentõ feladatot vállalt fel, amelyre

nagyon büszkék vagyunk, hiszen tevõlegesen is részt vettünk a

Széchenyi örökség megõrzésében. Külön köszönettel tartozunk

a tulajdonos önkormányzatnak, hogy a tervezéshez és a kivite-

lezéshez is hozzájárult.

Védjegy központ kialakítása
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A Védjegy Központ átadására a 2014. évi adventi forgatag

keretében került sor. 

Nagy érdeklõdés közepette valósult meg az Adventi for-

gatag elnevezésû program, ahol minden hazai védjegyes

csoport kiváló termelõkkel, kézmûvesekkel, gyermek-

programokkal, kézmûves foglalkozásokkal, fotókiállítás-

sal, szakmai konferenciával, ételspecialitásokkal várta a

kedves látogatókat. 

Adventi forgatag

Közös, illetve térségi vásárokon, rendezvényeken

való megjelenési lehetõségeink között szerepelt

Kapolcson a Mûvészetek Völgyében, Pannonhalmán

a Világörökségek Utcáján, és Bánkon a Védjegyes

Forgatagban is a budapesti OMÉK-on kívül.

Vásárokon, rendezvényeken való megjelenések 

Védjegyeseinkkel közösen képviseltettük magunkat

az OMÉK-on, ahol Godó András, fürjtenyésztõnk

Termék-díjat kapott különleges, pácolt fürjtojásaival.

Az OMÉK-on használtuk elsõ alkalommal a Szilágyi

Lajos által tervezett és Kovács Alajos iparmûvész által

készített értékesítési polc- és displayrendszerünket. 

Bemutatkozás az OMÉK-on (Országos Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás)

Az I. Vidék Minõsége Értékesítési Pont Hegykõn

került kialakításra a Tornácos Házban, ahol minden

védjegyes termékünk megtalálható.

Az értékesítési pont átadására 2015. január 20-án

kerül sor ünnepélyes keretek között.

I. Vidék Minõsége Értékesítési Pont 
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2.3.1. A térség általános iskoláival való együttmûködés a térségi identitás erõsítéséért

Térségünkben az Örökség hálózatnak több éves hagyománya van. A koncepciónk 2008-ban az volt, hogy

egy speciális tananyagot fejlesszünk ki, melyet rendhagyó pedagógiai módszerekkel minden térségi

általános iskolában egy korcsoport számára adjunk át, mint a mesében a hamuba sült pogácsát.  Célunk

az identitás erõsítése egy szélesebb körû tudás és a személyes találkozások, személyes tapasztalások

által. 

A témahét képzési modul tartalmazza az Alpokalja-Fertõ táj Leader térség településeinek megismerését

(a tananyagot 68-an írtuk, 5 mikrotérségi koordinátor, egy vezetõ szerkesztõ, egy szakmai szerkesztõ és 

egy a Soproni Múzeum által delegált történész lektori munkájával):

1. nap: két szabadon választott térség megismerése

2.nap: két szabadon választott térség megismerése

3. nap: saját mikrotérség megismerése

4. nap: saját mikrotérség megismerése

5. nap: Bemutató helyben, illetve néhány kiválasztott tanuló egy közös 

térségi programon vesz részt, ahol mikrotérségét képviselheti.

MIKROTÉRSÉGEINK: 

1. Fertõpart: Fertõboz, Hidegség, Fertõhomok, Hegykõ, Fertõszéplak, Sarród, Fertõendréd

2. Ikva mente: Fertõszentmiklós, Csapod, Röjtökmuzsaj, Ebergõc, Petõháza, Agyagosszergény

3. Észak-Alpokalja: Lövõ, Völcsej, Sopronkövesd, Csáford, Répceszemere, Pusztacsalád, 

Nemeskér, Újkér, Nagylózs, Pinnye

4. Sopron környéke: Kópháza, Nagycenk, Harka, Ágfalva, Fertõrákos

5. Dél-Alpokalja: Zsira, Szakony, Répcevis, Und, Sopronhorpács, Egyházasfalu

ÖRÖKSÉGÜNK, ALPOKALJA-FERTÕ TÁJ

TÉRSÉGI IDENTITÁS ERÕSÍTÉSÉNEK TÉRSÉGI PROGRAMJA  
2.3.

Egyesületünk szerepvállalásai
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A témahét képzési programba bevont térségi általános iskolák (önkéntes jelentkezés alapján, a felsõ

tagozattal rendelkezõ intézmények köre):

1. Sopronhorpácsi Általános Iskola

2. Váci Mihály Általános Iskola, Ágfalva 

3. Széchényi Ferenc Általános Iskola, Fertõszéplak 

4. Iváni Általános Iskola 

5. Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola, Fertõszentmiklós 

6. Nakovich Mihály Általános Iskola, Kópháza 

7. Fertõrákosi Általános Iskola és AMI 

8. Pantzer Gertrúd Általános Iskola, Harka 

9. Lövõi Általános Iskola 

10. Zsirai Általános Iskola

ELÕZMÉNYEK - Az induláskori pályázatunk:

Célja: térségi identitástudat erõsítése, szemléletmód váltás elérése a fiatalok körében a oktatási 

intézmények bevonásával, a vidék megtartó erejének növeléséért - Speciális tartalom, Speciális 

pedagógiai módszerekkel. 

Idõtartama: 2011. február 1. - 2012. augusztus 31.

Költségvetése: 3.333.749

Támogató: ÚMVP LEADER Alap

Tananyagfejlesztés

• Tankönyv

• Tanári módszertani 

segédlet

• Diák munkafüzet

2011. február - 

2012. február

Tanár továbbképzési

program és külföldi

tanulmányút

2012. tavasza

Kísérleti „projekthét”

bemutató oktatás egy

térségi intézményben

2012. tavasza
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A folytatás…

A 2013/14-es, 2014/15-ös tanévekben is megszervezésre kerültek térségi általános iskolákban téma-

heteink, amelyet a tankerület támogatásával, a helyi pedagógiai programokba való beépítéssel

valósítottunk meg. 

Minden év augusztusában külön találkozót szervezünk az igazgató és érintett pedagógus kollégákkal

(ennek a kezdeményezésnek köszönhetõen ismerték meg az egyes intézmények igazgatói és tanáriai is

egymást), és egyeztetjük az 5 nap pontos dátumát (hiszen ezt egy idõben kell minden intézményben

megvalósítani), illetve egyeztetjük azt a délutánt, ahol a tanár kollégák közösen készülnek fel az 5 nap

oktatására (módszertani belsõ tanártovábbképzést tartanak lényegében egymásnak). Ezen túl külön

megbeszélésen egyeztetjük, hogy az 5., közös napnak mi lesz a témája, tematikája. A 2014-es évben például

egy vetélkedõ volt, amelynek 1-1 feladatát 1-1 intézmény vállalta be, és ennek mentén bonyolítottuk le. 

Mára több térség átvette a kezdeményezésünket: a Szigetközben, a Börzsönyben és Zalában is elindul-

tak hasonló programok, amire nagyon büszkék vagyunk.  A program indulásakor az oktatási és a vidék-

fejlesztési tárca is jelen volt, nagy örömükre láthattak egy olyan kezdeményezést, amelyben a két tárca

jól láthatóan erõsíti egymást. 

A témahét programról „PROJEKTFILMek” is készültek, ahol maguk a tanárok, gyerekek, bevont

szakértõk beszélnek róla, mi is ez a témahét, mit jelent számukra és a térség számára. 

Rövidfilm: 

https://www.youtube.com/watch?v=s6iv2PN1leI&feature=youtu.be

A 20 perces projektfilm, interjúkkal:

https://www.youtube.com/watch?v=Jl9epLCktQY&feature=youtu.be

Egyesületünk szerepvállalásai

MNVH projektötlet pályázat keretében sikerült 

a füzetnek formát adni, és 1000 példányban 

a térség általános iskoláiba eljuttatni, amely az

oktatás egyik alapdokumentuma lett. 

A füzet honlapunkról fejezetenként letölthetõ.  

A témahét füzet kiadása
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A jövõ…

Térségünk következõ stratégiájában is kiemelt helyen kezeli az Örökség hálózat folytatását. Ennek

pontos meghatározására 2015. április 14-én jövõkép mûhelymunkát tartottunk az érintettekkel, és

meghatároztuk a program kereteit, amely a következõ idõszaki stratégiában helyet kap.

Egyesületünk már a témahét füzethez kapcsolódóan is gyûjtött a térségre jellemzõ meséket,

mondákat, ezt szerettük volna egy hozzá méltó gyûjtéssel, grafikákkal, átiratok készítésével egy

gyönyörû könyvben is megjeleníteni. A mesekönyv óriási sikert aratott, az óvodáinkban is mesél-

nek belõle.

Regél az Alpokalja-Fertõ táj

A témahét füzetben receptek is felkutatásra kerültek, csekély számban. Ezt a kutató munkát egy

térségi író csoport felállításával tovább vittük, sok esetben a régi és mai trendeknek megfelelõ

ételek kombinációjából alkottunk új recepteket. A soproni múzeum történészét bevonva

minden recepthez ahhoz kapcsolódó storykat meséltünk (pl.: a kékfrankos lekvárnál elmeséltük

a kékfrankos legendáját, vagy a répatortánál beszélünk az évszázados hegykõi zöldségtermesz-

tés hagyományairól… stb.). Tehát aki a kezébe veszi a könyvet, az megismerkedik térségével, és

a helyben beszerezhetõ alapanyagokból készült ételkülönlegességekkel is. Minden ételt

megfõztünk, sütöttünk, egyrészt hogy ellenõrizzük a receptek helyességét, másrészt, hogy fotó-

mûvészünk csodás képeket készíthessen az ételekrõl. 

A könyvrõl íme néhány fotó:

Az Alpokalja-Fertõ táj ízei - receptes könyv nagyanyáink konyhájából
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„A tudományos emberfõ mennyisége a nemzet igazi hatalma.”

/Széchenyi István/

Nagyapám mindig azt mondta, hogy a tudásunk az egyetlen, amit soha nem vehetnek el

tõlünk. A tudás, a kimûvelt emberfõ kincs, megszerzése számos módon történhet. Az élet-

hosszig tartó tanulás egyik legkedveltebb formája a személyes tapasztalatokon alapuló

tudásszerzés. Jól tudta ezt a néhai nemesség, de céhmesterek is, mikor a fiatal arisztokra-

tákat, vagy céhlegényeket többéves szakmai „gyakorlatra” küldték Európába, annak

érdekében, hogy megszerzett tudásukat kamatoztassák, hazatérvén. Széchenyi István az

egyik legismertebb utazónk, aki számos európai vívmányt hozott a „középkori” Magyar-

országra, de Péter cár sem tudta volna megépíteni kikötõvárosát és flottáját a hanza

városokban megszerzett tudása nélkül. Ennek a gondolatnak a jegyében indultunk el mi is

Európába, illetve számos más térségek is ezért látogattak el hozzánk. 

A KIMÛVELT EMBERFÕKÉRT - ÚTON EURÓPÁBAN…2.4.

Egyesületünk szerepvállalásai
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Térségi utak Európába…

A távoli Erdélyben a 2010-es évben indult el a LEADER

program. A Pogány Havas Kistérség kérésére látogat-

tunk el több napra Csíksomlyóra annak érdekében,

hogy a három térség összefogásából megalakuló CSÍK

Leader térség Helyi Fejlesztési Stratégiáját kialakítsuk.

Sikerült a stratégia fõ céljait, keretrendszerét, az

alkalmazandó munkamódszereket, a társulások és a

leader munkaszervezet mûködési rendszerét is

átbeszélnünk, amely nagy segítség volt a helyi

akciócsoport számára az induláskor.

2010. április – Erdély

A stájer Vulkanland térségébe látogattunk egyesületünk

tagjaival, egy 50 fõs busszal egynapos szakmai tapasztalat-

szerzésre. Elõször nyílt alkalmunk egy olyan térséggel

megismerkedni, amely rendkívül fókuszált stratégia

mentén a térségi márka felépítésével és a helyi értékek

központba helyezésével foglalkozott, immáron több,

mint 20 éve. A látottak alapján számos új irányt fogalmaz-

tunk meg mi is a stratégiánkban. 

2011. április – Vulkanland
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Andalúziába látogatott két elnökségi tagunk a

Naturama Szövetség több tagjával.  A 30 fõs

magyar delegáció (10 akciócsoport közös útjaként)

az ASODECO Egyesületnél ismerkedett meg a

VIDÉK MINÕSÉGE védjegy programmal, mind

elõadások, mind különbözõ minõsített termelõi,

szolgáltatói látogatások során. 

Az út elõkészítése volt a védjegy program hazai

bevezetésének, amelybe a végén az érdeklõdõ

10 csoportból 4 vágott valóban bele, egy-egy

nemzetközi LEADER együttmûködési pályázat

benyújtásával. 

2012. január – Elõkészítõ látogatás Spanyolországba

A tanulmányúton a Nordburgenland Plus Leader

munkacsoport vezetõjével, az osztrák turisztikai

szövetség elnökével, valamint egy közlekedésfejlesz-

tési mérnökkel vettünk részt. Célunk az volt, hogy

megismerkedjünk a ,,Schwarzwald Barrierefrei" prog-

rammal, amely a németországi csoportoknál az elõzõ

idõszakban kiemelt célként valósult meg. A szomszé-

dos osztrák leader kollégákkal a következõ idõszak-

ban hasonló témában terveztünk határon átnyúló

együttmûködést. 

2014. július – Schwarzwald

Míg az olaszországi Brixenben elõadások formájában

hallhattunk a megvalósult projektekrõl addig az

ausztriai Tirolban nagy örömünkre elõször elméletben

ismerkedtünk meg velük, majd kisbuszba szállva

megnéztük valamennyit, így nem csak elméletben,

hanem gyakorlatban is láthattuk a megvalósult

projekteket. Öröm volt látni, hogy egy gyönyörû

természeti adottságokkal rendelkezõ területen három

LEADER projekt is megtalálható. Egy fából készült

Kneipp taposó, egy biciklis túraútvonal (sculpture-

bike) és egy „climbers-paradise”- mászóbirodalom

projekt, mindez egy kristálytiszta vizû tó partján, ahol

megpihenhet a fáradt turista vagy eltölthet pár

nyugodt percet, aki csendre és feltöltõdésre vágyik. 

A tiroli munkaszervezet vezetõk máig is szakmai

tanácsadóink a stratégiakészítésben és megvalósítás-

ban.

2013. szeptember – Tirol, a Turisztikai Hálózatok paradicsoma 
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A kétnapos stájer Vulkanland úton, ahol szintén egy

50 fõs térségi csoporttal érkeztünk (védjegyes tag-

jainkkal és települési vezetõkkel) megismerkedtünk

számos jól mûködõ hálózati kezdeményezéssel és

egyedi jó gyakorlatokkal is: jártunk asztalos mûhely-

ben, szálláshelyadók (nagymama ágya) szövetségé-

nél, látvány sonka mûhelyben, látvány malomban,

helyi termék boltban, és nem utolsósorban elõadá-

sokat hallgattunk a térség leader menedzserétõl

tapasztalataikról. 

2015. július – Vulkanland

Egyesületünk elnöksége három horvát akciócso-

porthoz látogatott el a PriZag, a Moslavina és a

Zeleni Trokut térségébe. Ezen akciócsoportok

újként léptek a Leader közösségbe, így utunk során

számos hasznos tanáccsal láttuk el vendéglátóinkat,

miközben az õ jó gyakorlataikat tekintettük meg. 

Az utat a kópházi Hrvati Horvátok Egyesület PRAVA

KOPCA nemzetközi projektjének keretein belül

valósítottuk meg. 

2015. február – Horvátország

A tanulmányút során a Nemzetközi

Európai Területi Védjegy Szövetséget és

magát a Calidad Rural nevet viselõ véd-

jegy rendszert megalapító szervezetet,

annak munkásságát és legfõképp jó

gyakorlatait ismerhették meg a hazai két

HACS (Börzsöny-Cserhát és az Alpokalja-

Fertõ táj) termelõi, szolgáltatói. Hálózati

tagjaink közvetlenül a spanyol termelõk-

tõl, vállalkozóktól kaphattak választ kér-

déseikre.

2015. február – Spanyolország
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A térségünkbe érkezett közel 20 csoport általában 2-3 napra látogatott el hozzánk. Megismerkedtek

elõadások formájában a térségünk szerkezetével, adottságaival, stratégiánk célrendszerével, elért ered-

ményeinkkel. Különösen érdeklõdtek a védjegy és az örökség hálózati programok iránt. Természetesen

igyekeztünk a táj szépségeit is mindig megmutatni, illetve a magyar, táji jellegzetességeket felsorakoz-

tató gasztronómia megismertetése sem maradhatott el. 

Térségünkbe érkezett látogatók…
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Egyesületünk munkaszervezet vezetõjét 2011-ben kérte fel Fazekas Sándor földmûvelésügyi

miniszter a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnökségében való részvételre, a LEADER eszmei-

ség képviseletére.

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁSAINK 2.5.

Páliné Keller Csilla az Alpokalja-Fertõ táj Vidékfejlesztési Egyesület

munkaszervezet vezetõje

Fazekas Sándor földmûvelõdésügyi miniszterrel és 

V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelõs államtitkárral

Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplõ együttmûködési hálózatba

szervezése, így az érintett kormányzati, önkormányzati és civil közremûködõ, gazdálkodó és tár-

sadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttmûködési hálózatba szervezése,

tevékenységének összehangolása. A cél: a vidék társadalmi-gazdasági fejlõdése, a felzárkózta-

tás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása. Nem kevésbé fontos cél továbbá a

gyakorlat-orientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti érdekek

és értékek európai képviselete. 

Az MNVH tevékenysége nyomán az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban együttmûködõ 27 tag-

ország megismerheti a magyar fejlesztési eredményeket és a hazai vidékfejlesztõ közösségek is

tanulhatnak külföldi mintákból.   

További információk: www.mnvh.eu

Mi is a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)?
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Az Európai Bizottság egy konferencia keretében indította útjára az Európai Vidékfejlesztési

Hálózatot (EVH) 2008. október 16-17-én Cipruson. A konferencia a jelenlegi vidékfejlesztési

politikát helyezte középpontba, azt vizsgálva, hogy megfelel-e a jelen és a jövõ kihívásainak. 

A vidékpolitikát érintõ igények és kérdések megfogalmazásában kiemelt szerepet kap a Hálózat,

mely egy nyitott információs hálózatként segíti a helyi csoportokat, szereplõket. Az Európai

Vidékfejlesztési Hálózatban a nemzeti hálózatok, egyéb szervezetek és a vidékfejlesztés

területén aktív közigazgatási egységek vesznek részt. 

További információk: http://enrd.ec.europa.eu/

Mi is az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (ENRD)?

Rövid interjút készítettünk az MNVH feladatokhoz kapcsolódóan 

Páliné Keller Csillával, az egyesület munkaszervezet vezetõjével:

Hogy emlékszik vissza az elnökségbe való meghívására, a testület megalakulására, kezdeti munkájukra?

A felkérés nagy kihívást és egyben számos lehetõséget kínált az elmúlt években arra, hogy a vidékfejlesztés hazai és

nemzetközi jó gyakorlatait tanulmányozhassam, azok átadásában részt vehessek, hozzájuk kapcsolódóan újszerû

kezdeményezésekkel gazdagíthassam a hazai vidékfejlesztés szereplõit. 

A hálózaton belül elindított LEADER szakosztályi munka tematikus fókuszokat, különösen magas színvonalú kezdemé-

nyezéseket tett lehetõvé. A megnyíló kisprojekt alapok nagyon sok szereplõt értek el. A nemzetközi részvétel, képvise-

let is több szálon indulhatott el. 

Milyen emlékezetes pillanatok maradtak meg Önben az elnökségi munkából?

Nagyon sok emlékezetes pillanattal gazdagodhattam az elmúlt években, megpróbálom összegezni õket, kicsit temati-

kusan, kicsit idõrendben. 

2012. március 21-22-én, Lakitelken szerveztük meg indulásként az I. LEADER szakosztályi találkozót, amelynek célja az

volt, hogy pontosabb igényfelméréssel rendelkezzünk a szakosztályi program kialakításához. Lényegében a konferencia

két napján összegyûlt információk alapján készítettük el a következõ évek akciótervét. 

A LEADER programot számos kritika érte

bonyolultsága végett, így ennek orvoslására

2013. február - május hónapjaiban felállítottunk

a helyi akciócsoportokból regionális képviselõi-

bõl a LEADER egyszerûsítési munkacsoportot,

amely az Irányító Hatóság kollégáival közösen

dolgozott a 2013-as, utolsó körös LEADER

felhívás elkészítésén. Nagyon sokat tanultunk

közben. Az együtt gondolkodást, a vélemények

többkörös egyeztetési módszerét. Úgy vélem,

hogy a közös munka meghozta gyümölcsét, a

legjobb LEADER kiírási kör került ezt követõen

lebonyolításra 2013. nyarán.
Hazai kollégákkal Milánóban, az ENRD nemzetközi

együttmûködések címû szemináriumán, 2015.



„Álmodtunk, terveztünk, megvalósítottunk…”

2007 - 2013/15 45

Egyesületünk szerepvállalásai

Munkánk során kiemelten figyeltünk a helyi akciócsoportok együttmûködéseinek (nemzetközi és hazai) koordinálására

is. Ennek jegyében több kezdeményezéssel is igyekeztünk munkájukat támogatni: 2012. szeptember 26-án szerveztük

meg a „START Up” Fórumot a LEADER nemzetközi együttmûködési kiíráshoz (421) kapcsolódó HACS felkészítés érdekében

a VM és az MVH együttmûködésében. A fórumon nagy sikert aratott az ausztriai Tirol tartományból meghívott vendég-

elõadó, Stefan Niedermoser, jó gyakorlataival, ötleteivel.  Az Európai Vidéki Hálózat által készített „Együttmûködések

(TNC) Útmutató” magyar nyelvre fordítását. 2013. március 7-8-án a Kárpát-medencei többnapos nemzetközi fórum lehe-

tõséget biztosított a Kárpát-medencében élõ helyi akciócsoportoknak a kapcsolatfelvételre, közös együttmûködési

projektkezdeményezések elsõ ötletcsíráinak megfogalmazására. 2013. december 16-án szerveztük meg Budapesten a LEADER

„Együttmûködések” intézkedések közös értékelõ találkozóját, amely mûhelymegbeszélés a LEADER együttmûködési

(nemzetközi és térségek közötti) intézkedésekhez kapcsolódóan felállított szakmai bíráló bizottságok, a végrehajtást

kezelõ MVH és a programért felelõs minisztérium számára egy közös plattformot jelentett. Számos vidékfejlesztési szak-

emberek kiutazását támogattuk európai szinten elismert rendezvényre (pl.: a LEADER Event és OPEN DAYS Brüsszelben,

LINC..stb.)  

Az informális tanulás és a vidéki szereplõk közösségeinek erõsítése jegyében indítottuk útjára a 2013-as évben Gyõrffy

Gábor szakmai vezetésével konferenciasorozatunkat a „Tanuló Vidéki Tájakat”. Ezek az alkalmak lehetõséget teremtet-

tek 120-150 vidékfejlesztési szakembernek az egész országból annak érdekében, hogy olyan, a közös gondolkodási

folyamatban érlelt tudatosságból fakadó fejlesztési kezdeményezések valósuljanak meg, amelyek képessé válnak a vidéki

élet megújítását tartósan szolgálni. Ma azt látjuk, hogy a résztvevõk mintegy 65-70%-a visszatérõ tagja volt az elindított

kezdeményezésnek, tartós társformálójává váltak a folyamatnak. Máig egy indító és három kiemelkedõen sikeres két-

napos konferencia megszervezésén vagyunk túl, melyek a vidék- és területfejlesztés kapcsolati hálójával, a helyi

gazdaságfejlesztéssel és a vidéki humán kapacitások fejlesztésével foglalkoztak. 

Mi volt az Önhöz legközelebb álló programja, projektje a Hálózatnak?

2012. õszén elindítottuk felvételi kérelmünket LEADER szakosztályként az ELARD

(The European LEADER Association for Rural Development - Európai Szövetség a

Vidékfejlesztésért) nemzetközi szervezetbe, mely a tagállami LEADER csoportok

képviselõibõl áll. A szervezet célja részben az unión belül megvalósuló LEADER

program tagállami tapasztalatainak átadása, részben közös kezdeményezések

megfogalmazása és megvalósítása (pl.: mobilitási program a HACS-ok közt, vagy

az új tagállamok felkészítésében való aktív részvétel), valamint képviselet biztosí-

tása jelentõs szakmai fórumokon (pl.: a Bizottság LEADER Albizottságában egy

képviseleti hely betöltése). A szakosztályt 2012. december 6-án teljes jogú tagként

vették fel az ELARD-ba. 

A másik hozzám legközelebb álló program a „TRANSLEADER” kutatási program. Célunk az volt, hogy négy ország tanul-

mány, majd egy összehasonlító tanulmány megírása által nemzetközi kitekintést nyújtsunk a LEADER végrehajtásának

teljes folyamatáról. Végsõ választásunk az Európai Unióban kiemelkedõ mintaként szolgáló finn és ír gyakorlatokra esett.

A két „legjobb” mellett a szomszédos Ausztriát és a múltjában, bürokráciájában hazánkhoz legközelebb álló Spanyolor-

szágot jelöltük meg úticélként. 2012. novemberében Alsópáhokon, Újszentmargitán és Inárcson a települési Integrált

Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT-k) adtak otthont azon területi mûhelysorozatunknak, ahol beszélgetésekkel, elõ-

adásokkal részben a nemzetközi tapasztalatok megosztása, részben a LEADER-ben, illetve a közösség által irányított helyi

fejlesztésekben várhatóan érintett hazai szervezetek és szereplõk tapasztalatainak, ismereteinek és véleményeinek

feltárása és integrálása történt meg. Az országtanulmányok és az összehasonlító tanulmány a szakosztály gondozásában,

az MNVH által több ezer példányban kiadásra is került. A projekt eredményeit, tanulmányait rendszerezett formában a

projekt számára kialakított honlapon, a www.transleader.webnode.hu-n érhetik el. 
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Egyesületünk szerepvállalásai
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„Nekünk magyaroknak 

valóságos nemzeti betegségünk a sok beszéd, melynek 

csak egy ellenszere van: a tett.”

/Gróf Klebensberg Ottó/
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3.1.1. Megújuló falvaink, kisvárosaink

A 2007-2013-as idõszakra visszatekintve látható, hogy a térség valamennyi településén történtek

beruházások, elindultak kezdeményezések, mindenhol saját képességei, lehetõségei határain belül. 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk egyik fõ célja az Élhetõ Települések Hálózatának kialakítása volt.

Célunk, hogy elmondható legyen:  

A LEADER által támogatott beruházásokkal, helyi kezdeményezésekkel mind a szociális, mind a kulturá-

lis, mind a sport, mind a kommunikációs szolgáltatások és az ezekhez szükséges terek, helyszínek olyan

szinten válnak elérhetõvé és minõségivé településeinken, hogy a vidék a nagyobb városokkal szemben

is versenyképessebbé vált. A fiatalok számára is egyre vonzóbbá vált a lehetõség, vidéken élni. Az élhetõ

vidék fontos szereplõi a térség kisvárosai (Fertõd, Fertõszentmiklós), akik az elmúlt években szintén

számos forráshoz jutottak, amellyel közintézményeik (óvodák, iskolák, idõs otthonok..stb.), közlekedési

lehetõségeik (belterületi utak, kerékpárutak, járdák) minõségi javítását érhették el. 

Az intézkedés fõbb elemei:

• Falufejlesztés keretében a faluközpontok és játszóterek kialakítása, a mûvelõdési, közösségi és

ifjúsági házak, ravatalozók felújítása, sportöltözõk és sportpályák fejlesztése valósulhatott meg 

• A helyi közösségek együttmûködéseinek erõsítésére a kulturális-sport-szociális és nemzetiségi

kultúra és oktatás tématerületeken pályáztak nagyon sokan

• Térségünk kisvárosi területeinek fejlesztéseire is biztosítottunk szabad felhasználású keretet,

melybõl kerékpáros pihenõparkot, térségi kilátót alakítottak ki, vagy éppen következõ nagyobb

beruházásaikat tanulmánytervvel alapozták meg.

71 projekt, 946 millió Ft

39 település civiljeinek és

önkormányzatainak aktív részvétele

ÉLHETÕ TELEPÜLÉSEK HÁLÓZATA3.1.

Helyi Fejlesztési Stratégiánk nyomában     
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Megújult Nagycenk központi Széchenyi tere

A kópházi sportegyesület sportöltözõjét, pályáját is felújította

A petõházi „felnõtt” játszótér volt az elsõ fecske

Fertõszentmiklós kisvárosa új kilátóval és térrel bõvült  
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Az Önkormányzat - megvárva az I. kör tapasztalatait - a falumegújítás 

2. körében nyújtotta be támogatási kérelmét. Már engedélyeztetett felújítási

tervvel rendelkeztek a Polgármesteri Hivatalra és a Kultúrházra, így a terveket

továbbgondolva került be pályázatukba a kultúrház nyílászárói-

nak cseréje és a homlokzat felújítása. A projektek 2014 március

végén, az utolsó kifizetési kérelem szemléjével probléma-

mentesen megvalósultak és elszámolásra kerültek. 

Polgármester úr jövõbeli tervei között szerepelnek többek

között parképítési munkálatok, egy EU szabvány szerinti játszó-

tér kialakítása és a temetõkerítés felújítási munkálatai. Mind-

ezek megvalósításához a továbbiakban is pályázati lehetõsé-

geket kívánnak igénybe venni.

Interjú SZÕKE ATTILÁVAL, 

Völcsej község polgármesterével

Nagylózs Gyõr-Moson-Sopron megye nyugati szélén, a Fertõ-tótól délre,

található, lakossága: 1025 fõ. 

A faluközpont megújításához 2009 decemberében nyújtottak be pályázatot

azzal a céllal, hogy a templom körüli park, a vegyesbolt, az iskola és a kultúrterem környéke szép és rendezett legyen.

Fák, cserjék, sétautak, parkolók, szelektív hulladékgyûjtõt eltakaró növényzet valósult meg, továbbá kandeláberek,

padok lettek felállítva a templom melletti parkban a beruházás során.

Nehézséget jelentett, hogy a pályázat beadása és az elbírálás között hosszú idõ telt el. Az is fontos tapasztalat, hogy a

betervezett munkák során újabb elõre nem látható munkák keletkeznek, melyek bonyolítják és kitolják a projekt

megvalósulásának tervezett folyamatát és idejét. Azonban a pályázati lehetõségek a kis falvak életében szinte az

egyetlen kitörési lehetõségek gondjaink megoldására és álmaink megvalósítására. 

Ezért bíztatok minden leendõ pályázót, hogy ne adja fel az elsõ jelentkezõ nehézségnél, hanem kérdezzen meg egy

hasonló cipõben járó települést, vagy magát a segítõkész Leader csoportot, hogy mit javasolnak a probléma megoldására.

Interjú SZIGETI ÉVÁVAL, 

Nagylózs polgármesterével
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A község a Kisalföld és az Alpokalja találkozásánál fekszik, Kõszeg közelében,

Zsira, Szakony, Gyalóka, Peresznye és a magyar-osztrák határ között. 

Kerékpárút köti össze Zsirával és Locsmánddal, amelyrõl leágazva pedig

Bükön át egészen Bõig lehet kerékpározni.

A falufejlesztési projekt a volt iskolaépület homlokzati felújítását és az épülethez tartozó udvar és közterületek

parkosítását tartalmazta. Szükségessége abban rejlik, hogy a településünk szinte teljes infrastruktúrával rendelkezik,

azonban a kistelepülési adottságok miatt az Önkormányzati bevételek nem teszik lehetõvé a közös tulajdonban lévõ

területek, épületek felújítását. A pályázat ezen feladat megoldására biztosított forrást. 

A beruházás megvalósítása után a plébániát, óvodát és önkormányzati

épületet magába foglaló fõ utcai terület modern közösségi térré alakult és

esténként a fiatalok, vasárnaponként valamennyi répcevisi polgár találkozási

helyszínévé vált. A pályázat nélkül nem lehetett volna az adott ingatlant és

közterületet rehabilitálni, azonban nehézség volt a pályázat több évre nyúló

elbírálása és a támogatási keret folyamatos szûkítése. Azonban minden

nehézség ellenére szükség van az ilyen és ehhez hasonló pályázatokra, és meg

kell ragadni minden lehetõséget. Ne tántorítsanak el senkit a felmerülõ

nehézségek a kínálkozó projektek megvalósításától.

Interjú HOLLÓSI PÉTERREL, 

Répcevis település polgármesterével

Röjtökmuzsaj alig 430 fõs kistelepülés, amely a Fertõszentmiklós-Kõszeg össze-

kötõ közút mentén helyezkedik el. Sajnos az elmúlt 20 évben a lakosság száma

jelentõsen csökkent, jelenleg stagnálni látszik. Az elmúlt 20 évben településünk

gazdagodott új épületekkel, közmûvekkel, parkokkal, eszközökkel, amely

fejlesztéseket kivétel nélkül pályázati támogatással sikerült megvalósítani. A múlt emlékeit mutatják szobraink, kápol-

náink, a vízimalom és a kastélyszálloda. A szabadidõ hasznos és kulturált eltöltésének igénye már több mint 10 éve

megfogalmazódott, amikor az iskola bezárás káros hatásainak ellensúlyozására megnyitottuk Közösségi Házunkat. Az ott

mûködõ különbözõ szakkörök, foglalkozások és a könyvtár mûködését már nagyon nehezen tudtuk megoldani, ezen

hivatott segíteni a sokáig funkció nélkül álló, a Röjtöki u. 40. szám alatti volt iskola épülete, amelyben lesz elég hely minden

területnek. Több pályázat összehangolásával oldottuk meg az épület belsõ és külsõ teljes felújítását, a kívánt funkciók

szerinti tagolását, a ház új eszközökkel gyarapodott, valamint kerékpáros pihenõparkokat alakítottunk ki a Röjtöki és

Muzsaji utcában egyaránt. A településünk temetõiben lévõ ravatalozó épületek külsõ felújítása is megvalósulhatott. Több

pályázat megvalósítása után elmondható, hogy a projekt sikeressége a megfelelõ,

alapos elõkészítésen múlik. Idõt kell hagyni a tervek elkészítésére, egyeztetésére,

a költségvetés mûszaki alátámasztására, s késõbb ez a kivitelezés, megvalósítás

szakaszában nem okozhat gondot. Községünk fejlesztéseiben jelentõs szerepet

vállaltak a jól mûködõ társadalmi szervezeteink is. A közremûködésük nélkül az

elnyert támogatások egy jelentõs része nem juthatott volna el a falunkba.

Interjú KISS JÓZSEFFEL, 

Röjtökmuzsaj település polgármesterével
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3.1.2. Megújuló egyházi szakrális értékeink

Az elmúlt években megvalósult egyházi célú fejlesztések páratlannak mondhatóak. A helyi közösségek

örömére szinte minden templom hozzájuthatott kisebb összegû fejlesztési forráshoz. A templomok

mellett kápolnák, kápolnaudvarok és oltár restaurálás is megvalósult. A késõbbiekben megjelentek

plébániák fejlesztésére irányuló kezdeményezések, és nagy örömünkre a legutolsó pályázati körben

energetikai fejlesztések is elindultak annak érdekében, hogy a fûtést megújuló energiahordozókkal, a

modern technológia vívmányaival oldják meg, így forrást õriztek meg a helyi közösségek vallási életére. 

A vidéki örökségek megõrzésében az egyházak felkészülten, már az elsõ körben benyújtották templom-

fejlesztésre irányuló pályázataikat. Sajnos a világörökségi települések a rendelet kizárása által kiszorul-

tak a pályázási lehetõségbõl, amely hátrányosan érintette a fertõ-parti védett örökségek megõrzésére

és bemutatására irányuló törekvéseket.

Helyi Fejlesztési Stratégiánk nyomában     

sopronhorpácsi katolikus templom

röjtökmuzsaji ravatalozó

ágfalvi evangélikus templomharkai katolikus templom
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21 projekt

/templomfelújítások, megújuló

plébániák, energiatudatos

egyházak, szépülõ kápolnák/ 

több, mint 150 millió Ft
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„Kistérségünkön átvezetõ kerékpárút Magyarországot köti össze Ausztriával.

Az út nagyon népszerû. Kerékpáros pihenõhelyek nélkül az átutazók perceken

belül átsuhannak a településeken, nem veszik igénybe a települések szolgálta-

tásait, akik így bevételtõl esnek el. Továbbá a kultúrtörténeti értékeink is

rejtve maradnak, hisz a csalogató megállóhelyek hiányában a drótszamarasok

továbbhaladnak. Felismerve ezt a lehetõséget, a Hegykõi Szivárvány Alapítvány

2012-ben nyújtott be egy 4,5 millió forint támogatási összeget tartalmazó  pályáza-

tot az Alpokalja-Ikva mente Vidékfejlesztési Egyesülethez, melyben többek között a

Szent Anna pihenõkert felújítására is sor került. 

A falu központi helye közvetlenül a kerékpárút mellett fekszik. A mûemlék jellegû

templom nyitott ajtókkal várja a betérõket. Bejáratánál helytörténeti jellegû egyházi

emlékeket bemutató vitrin látható. Árnyékos, turistacsalogató padok, kulturált

környezet. Épített bejárat kerékpárosoknak, gyalogosoknak, mindkét irányból,

ivókút, kerékpártárolók. A fejlesztés során új burkolatokkal ellátott park, füvesítés

és kerékpáros bejáratok kerültek kialakításra.”

Reisner atya aktív munkájának köszönhetõ a Fertõhomok és Hidegség közti kerék-

páros pihenõ kialakítása, valamint a hidegségi templom turisztikai célú fejlesztése is.

Interjú DR. REISNER FERENC ÚRRAL, 

a fertõhomoki Szent Anna Római Katolikus Egyházközség plébánosával

Több mint bruttó 13 millió forintot

nyert a Fertõszentmiklósi Katoli-

kus Egyházközség az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap, vidéki

örökség megõrzése pályázati lehetõségen, melybõl a templomban lévõ

barokk Szent Kereszt oltár restaurálása és a kápolna udvarának megújítására

került sor. Pályázatunk fõ célja a Fertõszentmiklósi templom 300 éves barokk

oltárának felújítása és állagmegóvása volt. A templom 2010. augusztus 29-én

ünnepelte fennállásának 75. éves jubileumát, melyen sor került a restaurált

Szent Kereszt oltár megszentelésére. Ennek az oltárnak rendkívülisége, hogy

a kereszt alatt álló Magdolna a megfeszített Jézus lábaihoz emeli a haját, hogy

azt ismét letörölje. A Szeredi Kápolna udvarának térburkolatos sétány

készítése a stációk körül, a kültéri padok ülõfelületének cseréjére és az infor-

mációs táblák kihelyezésére szintén még 2010. szeptemberében sor került 

a szentmise keretén belül.

A restaurált oltár idén az ICOMOS - az UNESCO mûemlékvédelmi világszerve-

zete - elismerésben részesült  2015. április 20-án Budapesten, a Nemzetközi

Mûemléki Világnap alkalmából.

Interjú PÉNTEK JÓZSEF PLÉBÁNOS ÚRRAL, 

a megújult fertõszentmiklósi templom 

barokk oltárról és kápolnaudvarról
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Pereszteg község a két fõút (85.sz és a 84.sz) között található. Falunk két

templommal is büszkélkedhet, melyek közül a Szt. Miklós templomon, pályázat

útján, egy számunkra nagyon fontos fejlesztést tudtunk megvalósítani. 

Az elmúlt évben nagyon megörültünk annak, hogy a Leader egyesület megújuló energia területén pályázatot hirdetett

meg. Már hosszú ideje figyelemmel kísértük az energia elõállításnak ezt a formáját, mivel értékrendünkkel és a

környezetrõl alkotott felfogásunkkal nagyban egyezik. Mi a napelem segítségével történõ villamos áram elõállítást

választottuk, hiszen épületeink fûtéséhez és megvilágításához ez az energiahordozó szükséges. A környezet megóvása

szerintünk több, mint a jelen és a jövõ generációk méltó életkörülményeinek biztosítása, hiszen az ember Istennel, az

emberekkel és a teremtett világgal való kapcso-

lata egységet alkot. A természeti környezet

megóvása nem más, mint a közjó, vagyis az

emberi méltóság védelme és elõmozdítása. Ezért

a projekt sikeres megvalósításától mindenek elõtt

azt várjuk, hogy mások is kedvet kapjanak egy

környezettudatosabb életvitel elsajátításához.

Szeretnénk jó példát mutatni másoknak és

természetesen lehetõleg a leggazdaságosabban

fenntartani ingatlanjainkat. 

Templomunk egy korszerû, energiatakarékos

fûtéssel is bõvült, ami a környéken egyedülálló

fejlesztésnek számít. Nem beszélve arról, hogy a

mûködtetéshez szükséges energia teljes egészé-

ben a nap termeli meg. A jövõben reméljük, hogy

még sok ehhez hasonló pályázati kiírás születik és

minél többen gondolnak majd arra, hogy környe-

zettudatosabban rendezzék be életüket. Mindig

gondoljunk rá, hogy a teremtett világ fenntartása

mindannyiunk felelõssége.

Interjú BROSS GERGELY PLÉBÁNOS ÚRRAL , 

a Peresztegi Szt. Miklós Római Katolikus Templom napenergia

segítségével történõ fûtéskorszerûsítés pályázata kapcsán. 

A projekt elnyerte Egyesületünk Leader innovációs díját is.
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3.1.3. Tájházak, alkotóházak és közösségi terek nyomában

Az ezredforduló után hazánkban is egyre inkább elõtérbe került a közvetlen környezetünkben fellelhetõ

értékeink védelme, megõrzése, legyen szó természeti vagy épített örökségrõl. A tájházak kulcsszerepet

játszanak a helyi közösségi élet, helyi identitás megõrzésében. Ehhez azonban a régi, sokszor rossz

állapotban lévõ épületállomány felújítása még önmagában nem elegendõ, lényeges a megfelelõ, hosszú

távú fennmaradáshoz szükséges szakszerû mûködtetés. Nem szabad megfeledkeznünk arról a tényrõl

sem, hogy ezen értékeink megõrzésével, újjáéledésével a hagyományõrzés felbecsülhetetlen értéke

mellett, a helyi lakosoknak ilyen formában is lehetõségük nyílik bekapcsolódni a térség, illetve a régió

vendégforgalmába.

Mindezt felismerve stratégiánk készítése során külön figyelmet fordítottunk a térségünkben meg-

tekinthetõ tájházainkra, kezdeményeztük alkotóházak alapítását. Az elmúlt néhány évben 11 db projekt

megvalósulásával 50 millió Ft feletti fejlesztési

forrás került alkotóházaink, tájházaink felújítására,

vagy hozzájuk kapcsolódó rendezvénysorozatok

kialakítására. 

Fontosnak tartjuk kiemelni a hagyományõrzést

erõsítõ, helytörténeti kiállításokat is, melyek

szintén Leader forrásból valósulhattak meg

Sarródon, Ebergõcön, Hidegségen, Petõházán és

Agyagosszergényen. Mindezen projektek között

szerepel programsorozat, de állandó kiállítás egy-

aránt. Utóbbira megemlítendõ példa a Petõházi

Cukoripari és Helytörténeti Gyûjtemény kiállítása,

mely a magyar cukoripar helyzetérõl ad átfogó

képet.
Petõházi Cukoripari és Helytörténeti Gyûjtemény kiállítása
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kópházi tájház 

nagycenki alkotóház
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2013. júniusában a Kövirózsa kulturális Egyesület néptáncosainak mûsorával

felavattuk a Leader pályázatból elindított  azóta is népszerû Sopronkövesdi

Termelõi Piacot. 

Az egyesület hímzõköre, népdalköre, citerazenekara és nép-

táncosai mindig is aktív résztvevõi  voltak a falu kulturális életé-

nek. Számos új hagyomány létrehozói vagy régen elfeledett

hagyományok felelevenítõi õk, akik tavaly megint nagy fába

vágták a fejszéjüket, mertek nagyot álmodni. 

Mivel a település híján van a közösségi háznak, (ilyen pályázatra

sajnos 4 éve nem lelünk), és a helyi iskola, nyáridõben a kétszáz

éves csárda szín fogadja be a Kövirózsa csoportjait, kézenfekvõ

volt a dolog, hogy törekedjenek egy saját alkotóház létrehozá-

sára. Az önkormányzat tulajdonában álló, jelenlegi formájában

ki nem használt valamikori nappali ellátású idõsek otthonát

szemelték ki e célra. Pályázatuk sikeres volt, így megkezdõdött

a felújítás, melynek eredményeképp falak áthelyezésével,

bontásával 100 négyzetméter egybefüggõ teret kapnak a

szükséges kiszolgáló szociális helyiségek mellett. Ez a tér

megnyitja a lehetõséget csoportjaik alkotómunkájához, egyéb alkotók és kiállítások fogadásához. Ezzel mind

egyesületük, mind a helyi közösség összefogása erõsödik. Elmondásuk szerint, mivel építésrõl van szó, túlszabályo-

zottnak és bonyolultnak tartják a pályázat megírását, elszámolását, ami sok erejüket felemészti, és szakembert is

kénytelenek e célra fogadni. Lendületük, tenni akarásuk azonban töretlen: április 26-án egy egész napos rendezvény

keretében csoportjaik avatják fel az egyesület által szintén Leader pályázaton nyert több milliós mobilszínpadot.

Interjú FÜLÖP ZOLTÁNNAL, 

a Sopronkövesd Alkotóházról, a Kövirózsa Kulturális Egyesület elnökével
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A Horvát Kulturális Egyesület 2003-ban alakult és Fertõhomok kultúrájáért, a

horvát hagyományok õrzéséért dolgozik ebben a kis Fertõ-parti faluban,

komoly közösség összetartó erõ. Az Egyesület keretein belül mûködik

tamburazenekar és tánccsoport. A tamburazenekar 11 tagú, és országos aranyminõsítéssel, Arany Páva díjjal, Arany Páva

Nagydíjjal rendelkezik. Négy CD lemezt készített. A tánccsoport aranyminõsítéssel rendelkezik és ovis utánpótlást is nevel.

Zenével, tánccal, nyelvápolással szolgálja a horvát hagyományokat és a veszendõ horvát nyelvet Fertõhomokon. 

A pályázat célja, a Tájházak mûködésének hosszú távú segítése egy újfajta vonzerõ, a

Tájház pajtájába illesztett hagyományos Korcsma létrehozásával. A két létesítmény

nyitvatartási ideje illeszkedik egymáshoz, és egymás partnerei a helyi rendezvények

lebonyolításánál is. A tájházi rendezvények szervezõje az Egyesület.

A pajtában eredetileg csak mezõgazdasági tárgyakat mutattunk be. A pajtakocsma

berendezése ehhez a miliõhöz igazodik. Kínálatában hagyományos paraszti ételek, a

térség borai, kézmûves sörök, szörpök, házi pálinkák, jelennek meg. Kínálatában

szeretnénk minél több helyi terméket látni. Az udvaron ennek érdekében már

többször rendeztünk helyi "piacot", gazdanapokat. Ezt a kínálatot lenne jó

folyamatosan fenntartani a Pajtakocsmában. A cél az, hogy minél több helyi vendéget

és turistát tudjunk megszólítani, betéríteni a Tájházba. A Pajtakocsma elõadások és

zenei rendezvények színtere is. A barátságos környezetbe szívesen térnek be a helyiek

és szívesen viszik oda vendégeiket is. Óriási könnyebbséget jelent ez a rendezvények lebonyolításában is. A pajtában és a

hozzátartozó teraszon körülbelül 50 fõ tud kényelmesen helyet foglalni. A terasz a rendezvények alatt szabadtéri

színpadként is funkcionál. A pajtakocsma üzemeltetését az Egyesület pályázat útján, külsõ vendéglátósoknak adja ki. Itt a

nehézséget az jelenti, hogy a bérlõvel el kell fogadtatni, hogy nem egy „Coca Cola reklámos” helyet, hanem az 1900-as évek

közepéhez illeszkedõ vendéglátást várunk el.

Interjú SZILÁGYI LAJOSSAL, 

a fertõhomok tájház és pajtakocsma vezetõjével
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3.1.4. Nemzetiségek szerepe a kultúra õrzésében

A magyarországi kisebbségek története számos fordulatot mutat Magyarországon. A 13. és 18. században

elnéptelenedett országrészek alkalmat teremtettek új népcsoportok érkezésére. A már Magyarországon

letelepedett nemzetiségek összetételét tovább színesítették a Habsburgok érdekeit szolgáló telepítések.

Az Alpokalja és a Fertõ táj térség egyik erõssége, különlegessége a sokszínûsége, melyet részben a több

népcsoport közös együttélése eredményez. Évszázadok óta élnek ezen a tájon magyarok, horvátok, né-

metek. Identitástudatuk, hagyományaik, valamint kulturális és néprajzi örökségeik megõrzése iránti

igényüket bizonyítja egyesületünkhöz benyújtott pályázataik jelentõs száma, eredményeik pedig

önmagukért beszélnek.

A német ajkú lakosság több hullámban érkezett erre a területre. Szent István uralkodásának

kezdetével már rengeteg német érkezett. A lovagok, katonák, és klerikusok mellett hospesek

(„telepes”) is érkeztek a Magyar királyságba, akik hozták magukkal a hagyományaikat, népszokásaikat,

és azokat az „új” technológiákat, amiket a „fejlett” Nyugat már használt, a magyar népnek azonban el

kellett õket még sajátítania.  A svábok legnagyobb hulláma a 17-18. században érkezett, amikor a török

uralom alól felszabadult és teljesen elnéptelenedett területeket kellett betelepíteni. I. Lipót 1689-ben

hozta azt a rendeletét, ami német ajkú telepeseket rendelt az ország területére. Leginkább Bajor-

országból érkeztek, azonban jelentõs tömegben érkeztek a pfalzi és a hesseni tartományokból is.

A sváb betelepítés

Magyarországon a potsdami egyezmény XIII. cikkelyének végrehajtásával valósult meg  a német

lakosság kitelepítése, a hazai németek kollektív bûnösségének kimondása által. A kitelepítés

lebonyolítására felállított Népgondozó Hivatal adatai szerint a magyar kormány 1946 és 1948 között

legalább 185 ezer német nemzetiségit fosztott meg állampolgárságától, valamint teljes ingó és

ingatlan vagyonától, s telepített ki az éhezõ és romokban heverõ Németországba. 1946 és 1947 közt

kb. 135 ezer fõt az USA által megszállt övezetbe, majd 1948 végéig még kb. 50 ezer fõt a Szovjetunió

által megszállt övezetbe. Tóth Ágnes történész adatai szerint összesen mintegy 248 600 kataszter

hold föld került a magyarországi németektõl a magyar állam tulajdonába.

Potsdami egyezmény és hatásai: 
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Térségünk területén élõ horvátok 2 csoportra oszthatók (egyébként a horvátságot 3 nagy csoportra

lehet bontani kérdõszójuk szerint a csá, a káj és a sto nyelvjárásúakra). A Fertõ partján élõ kájkávokra

és az Alpok alján élõ csákávokra. Ami közös bennük, hogy mindkét csoport Szulejmán  szultán

második Bécs elleni hadjáratát követve (1532)  érkezett vidékünkre. 

Nádasdy Tamás horvát bán, késõbb magyar nádor, az akkori nyugat-Magyarország leggazdagabb ura

(Kanizsai Orsolyával kötött házassága révén) 1537-ben telepítette (nem egészen legális körülmények

között) szlavón alattvalóit Velika környékérõl több Fertõ menti faluba, de távolabb is, pl. Lövõre.

Pannónia a nap országa, Nádasdy bán (pán-nap) volt mikor akcióját végzi. Késõbb a Kárpát-

medencének másik végérõl érkeznek horvátjaink. Egyesek a Száva partjáról, mások a Kapela hegy

lába alól, a többiek pedig Bosznia nyugati végeirõl. Szigorúan papjaikkal, hisz ez a földhöz kötött nép

nemigen szerette elhagyni szülõföldjét. Ezek a horvátok az idõk folyamán többnyire asszimilálódtak,

de a nevek õrzik jelenlétüket. Az mindenesetre biztos, hogy nem fejveszett menekülésrõl volt szó,

hanem gazdasági, politikai megfontolások vezérelték az akkori fõurakat, ill. nemes beosztottjaikat.

A horvátság térségünkben

Etnomemoriális Központ, Kópháza ágfalvi, német tánccsoport avatja a megújuló Közösségi Házat

A kópházi horvát Etnomemoriális Központ nemzeti szintû kulturális-kutató központjává válik a fejlesztések eredményeképpen
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A Közalapítvány 2009-ben nyújtotta be támogatási kérelmét a Nakovich

Mihály Általános Iskola tamburazenekara és tanulói számára használatos,

Horvátországban készült tamburahangszerek beszerzésére. 

Összesen 18 darab hangszer, 8 prím, 8 brácsa, 1 kontra és 1 nagybõgõ került beszerzésre.

A pályázatokon való részvételt 

a jövõben is tervezik és ajánlja min-

denkinek, hogy használják ki a

térségben mûködõ LEADER munka-

szervezet segítségét, hiszen ez által

sokkal ember közelibbé, érthetõbbé

válnak a pályázati folyamatok.

Interjú SÁRKÖZI ÁGNESSEL, 

a Kópházi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány vezetõjével, 

aki egyben az iskola igazgatóasszonya is

„Az Undi Horvát Egyesület, a horvát népszokások, a nyelv gyakorlására, megõr-

zésére hagyományápoló rendezvények szervezésére nyújtott be támogatási

kérelmet. A 300 fõs Undon a mai napig élénken élnek a horvát népi

hagyományok, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, hogy az 5 éve tervezett Regruták címû néptánc elõadás 2014. április 5-én

került bemutatásra számos prominens személy jelenlétében. A pályázatra azért volt szükség, hogy forrásaikat kiegészítve

minél szélesebb nagyközönségnek tudják bemutatni a

horvát kulturális értékeket. Bár nagyon nehéz volt a

kapott pénzt lehívni és a támogatási kérelem benyújtá-

sától számítottan közel 3 évébe telt az Egyesületnek, de

a támogatást máris újabb projektbe fordították, így a

pályázattal is támogatott és már 40 éve megkezdett

munkájuknak egy nyitott pajtaszínpad keretében már

épül a kézzel fogható folytatása.”

Interjú KOLOSZÁR ISTVÁN, 

az Undi Nemzetiségi Önkormányzat elnökével
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„A benyújtott projekt célja, a kulturális hagyományõrzést célzó programok-

hoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése mellett olyan közös projektek

lebonyolítása, amelyek a horvát nyelv megõrzését tûzték ki célul. A pályázat

beadásának indoka az volt, hogy ez az elsõ olyan pályázat, amelyben már magasabb értékben lehetett elszámolni infra-

strukturális beruházást, melyre nélkülözhetetlen szüksége volt már az egyesületnek. A támogatási kérelem benyújtása

egyfajta tanulási folyamatot is jelentett. Így már bátrabban vágunk bele nagyobb volumenû támogatások igénylésébe,

részletesebben meghatározzuk, a célokat, koncentráljuk a vállalásokat és a pénzügyeket is alaposabban ütemezzük. 

A nehézségek ellenére mindenkit bíztatok, hogy induljon pályázaton, mert viszonylag kevés ráfordítással, jelentõs

fejlesztéseket lehet elérni.”

Interjú DR. PAYRITS FERENCCEL, 

a Hrvati Horvátok Egyesület elnökével
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Turisztikai ernyõszervezetek fejlesztései, szerepvállalásai

Az elmúlt 7 évben térségünkben olyan civil szervezõdések is aktivizálódtak, melyek célul tûzték ki az

Alpokalja - Fertõ táj potenciáljainak erõsítését, tudatosabb fejlesztéseit. A kedvezõ természeti

adottságok, épített kulturális örökségek, látványosságok önmagukban nem elegendõek, szükség van

mindezek strukturált összefogására, programcsomagokba szervezésére. A sokrétû lehetõségeket jól

mutatják ezen szervezetek által megvalósított pályázatok témái, hiszen találkozhatunk közöttük az

online megjelenést javító, a térségünkhöz szervesen kapcsolódó soproni borvidék borainak

megismerését szolgáló, tematikus túraútvonalakat, hozzájuk kapcsolódó kiadványokat kialakító,

turisztikai együttmûködéseket, komplex fejlesztéseket elõsegítõ tartalmakkal.

GAZDASÁG - ÉS TURIZMUSFEJLESZTÉS3.2.

Helyi Fejlesztési Stratégiánk nyomában     

A Civilek a Fertõ-tájért Egyesület a világörökségi településeken fejti ki tevé-

kenységét a Fertõ/Neusiedlersee kultúrtáj világörökség értékeinek megõrzése

és megismertetése, a világörökség népszerûsítése érdekében. A „Rejtõzködõ

Fertõ-táj, tematikus túraútvonal kialakítása a Fertõ-tájon” címû projektünk

kilenc településre terjed ki. A 6.362.446 Ft-os pályázati támogatásból több cél

is megvalósult. 

Olyan tematikus útvonalat alakítottunk ki, mely felöleli a táj kevésbé ismert látnivalóit, történelmi emlékhelyeit. A projekt

keretében megújult három szobor (Nagycenk, Nyárliget, Fertõd), a fertõbozi Gloritte.kilátó körül pihenõhelyet alakítot-

tunk védõkorláttal, a hidegségi árpád kori templomban többnyelvû turistatájékoztató audio-guide eszközt szereltünk fel.

A fertõhomoki templom rejtett értékeinek bemutatásához egy fali vitrint készíttettünk. Hegykõn információs táblán

tájékoztatjuk a turistákat a Vasfüggöny Emlékhelyrõl, Fertõszéplakon pedig a Széchényi mûemlékek  megismerését

szolgálja a tábla. Fertõújlakon az egykori magtárból kialakított katolikus templom láthatóságát biztosítja a kialakított

rács. Pályázatunk fontos része volt az az elõadás sorozat, melybõl a huszadik századi történelmi eseményeinek helyi vonat-

kozásait ismerhették meg az érdeklõdõk. Ugyancsak ezt a témát dolgozza fel az a kiadvány, mely a világörökségi

települések történelmi emlékhelyein vezeti végéig a látogatókat a kiadványban szereplõ térkép segítségével.

Pályázatunk részeként megvalósult egy kétszer egy hetes felmérõ tábor, melyben a gyõri Hild Szakközépiskola diákjai és

tanárai három régi nagycenki épületet mértek fel, melyrõl terveket és dokumentációt készítettek. Ez az anyag vándor-

kiállításként több településen is látható volt. A projekt záró rendezvényén tájékoztattuk a térség turisztikai vállalkozóit az

idei év turisztikai újdonságairól, projektünkrõl és bemutattuk a Történelmi

emlékhelyet a Fertõ-tájon kiadványunkat.

Hiába nyertünk 100%-os támogatást, a pályázat az érintett települési önkormányza-

tok nagylelkû segítsége (kamatmentes kölcsön) nélkül nem valósult volna meg.

Térségünkben sok fontos cél valósult meg eddig is a Leader-pályázatok segítségével.

Mindenkit arra biztatok, ha van egy jó ötlete, pályázzon és valósítsa meg elképzelését.

Interjú HORVÁTH ATTILÁNÉ ZSUZSÁVAL, 

a Civilek a Fertõ-tájért Egyesület elnökével
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A Leader Egyesület biztatására és szakmai  segítségével,  2011-ben az  Alpokalján

nyolc önkormányzat létrehozta a Napnyugat Turisztikai Egyesületet, amelynek

2014. elején már tíz önkormányzat és öt civil szervezet a tagja. Célunk, hogy közösségi összefogással biztosítsuk a térség

idegenforgalmi fejlõdését, valamint konkrét célokon keresztül, szorosabbra fûzzük a térség településeinek együttmûkö-

dését. 

A konkrét célok eléréséhez az eltelt idõ során két pályázaton is sikeresen indultunk a helyi Leader egyesületnél. Elsõ

pályázatunkkal lehetõséget kaptunk a tagtelepüléseinket bemutató kiadvány létrehozására, eszközbeszerzésre,

információs táblák elhelyezésére és egy saját honlap elindítására. A kiadvány már kézbe vehetõ, honlapunk a

napnyugat.hu pedig már látogatható. Mindkettõ létrehozása során megfogalmazódott bennünk: milyen szép helyen is

élünk, és hogy összefogással nagy dolgokra vagyunk képesek. 

Második sikeres pályázatunkkal 10 millió forintból megrendezzük a Napnyugati Napok rendezvénysorozatot. Ebben

családi és profi kerékpárversennyel, hétvégenként 2-2 település kulturális rendezvényeivel valamint a „Helyi ízek

asztalával” várjuk nem csak az egyesületet alkotó települések lakóit, hanem a térségi és országos reklám révén a

távolabbról érkezõket is. 

A látogatók kulturált fogadását kerékpártárolók és mobil

WC beszerzése is segíti. Célunk, hogy a települések lakói is

mielõbb érzékeljék a megnyert pályázatok révén a fejlõdést,

valamint azt, hogy a rendezvények jóvoltából hozzánk érkezõ

látogatókkal megismertessük térségünket. 

A megvalósítás során a nehézséget talán egyedül az egye-

sületet alkotó települések egy részének kezdeti passzivi-

tása jelentette. Egyesületünk új volt, még be kellet indítani

a szervezeten belüli munkamegosztást. A megvalósult, kézzel

fogható dolgok (kiadvány, honlap), meghozták az egye-

sületi tagok lelkesedését.

Interjú FÜLÖP ZOLTÁNNAL, 

a Napnyugat Turisztikai Egyesület elnökével 

a kialakulásáról és tevékenységeirõl

A hegykõi János bácsi háza 

a felújítást követõen 4 napraforgós falusi szálláshelyként üzemel
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Minõségi vendéglátás, szálláshely és aktív turisztikai szolgáltatások fejlesztése térségünkben

Egyesületünk fõ célkitûzései között szerepel a térségi turisztikai termékkínálat bõvítése, minõségi

fejlesztése. Térségünk egyaránt bõvelkedik természeti, kulturális értékekben valamint épített

örökségben, melynek köszönhetõen rendkívül színes turisztikai kínálattal rendelkezünk. A vendégforgalmi

adatok alapján a sopron-fertõdi kistérség a régió harmadik legnagyobb turisztikai forgalmát bonyolítja.

Legjelentõsebb idegenforgalommal rendelkezõ településeink: Hegykõ, Röjtökmuzsaj, Fertõrákos, Fertõd. 

Felújított szobabelsõ és Borostyán terem a hegykõi Tornácos Panzióban

A BO-NI apartmanok 

akadálymentesített szobákkal is 

várják a kedves vendégeket

Malomkerék Vendégház a Répce partján, Csáfordjánosfa
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A szolgáltatásfejlesztésbõl mind a vállalkozások, mind az egyházak, mind a civil szervezetek jelentõs

mértékben kivették részüket. Tematikájában is sokszínû kép tárul elénk. A turisztikai potenciál

erõsödését éreztük, amikor számos meglévõ szálláshely, vagy újonnan alakítandó szálláshely leendõ

kedvezményezettjei kerestek fel bennünket elképzeléseikkel. Számos falusi szálláshely, panzió szépült

meg, vagy épült meg, új felújított éttermek nyitották meg kapuikat.

• Savaria Agentura Kft. A zsirai Napvirág vendégház minõségi fejlesztése

• Kovács Sándorné A Harka Apartmanház korszerûsítése

• Kiss Kálmán Turi vendégház szálláshely kialakítása Sarród

• Tornácos Szolgáltató, 

Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. Felújítás a hegykõi Tornácos-házban

• Völgyi Jánosné Falusi szálláshely fejlesztése, korszerûsítése. 

Eszközbeszerzés és marketing tevékenységek...

• Saci Könyvelõ Bt. Falusi szálláshely kialakítása és üzemeltetése 

megújuló energiaellátással

• Tõzike Ház Kft. A csáfordjánosfai turisztikai szolgáltatások

fejlesztése a Tõzike Vendégház megépítésén keresztül

• Wenergia Szolgáltató, 

Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. Borostyán terem eszközbeszerzése

• Rábensteiner Kereskedelmi és Kerékpáros szálláshelybõvítés színvonalas

Szolgáltató Kft. kerékpártárolóval és pihenõhellyel

• Wenergia Szolgáltató, A Tornácos panzió lég és klímatechnikai

Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. rendszerének kialakítása

• Szetmár-Németh Hajnalka Vendégéjszaka a parasztudvarban

• Boni Fagyizó Kft. Bo-Ni apartmanok Hegykõn

• Dr. Kator Miklós Malomkerék Vendégház kialakítása Csáfordjánosfán

• Haydn Vendéglátóipari és 

Kereskedelmi Kft. Falusi szálláshely kialakítása Fertõhomokon

• HRVATI Horvátok Ifjúsági szálláshely a horvát nemzetiségi kultúráért

• Rauner Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Apartmanház kialakítása Röjtökmuzsajon

• SP- Tourist Nonprofit Kft. Falusi szálláshely létesítése Zsirán

• Szolgáltató és Kulturális Kp. 

Nonprofit Kft. Ifjúsági szálláshely léttesítése Lövõn

• Villa Igku Korlátolt Felelõsségû Kft. Egyéb szálláshely kialakítása János bácsi házában, 

Hegykõn
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A Napvirág-Ház három ütemben nyerte el jelenlegi formáját. SAPARD támoga-

tás bevonásával elsõ ütemben épült 4 vendégegység, majd TRFC támogatással

az épület udvari környezete újult meg, harmadik ütemben EMVA támogatás

igénylésével a további három vendégegység Szauna-Kerengõvel és egyéb

kiszolgálóhelyiségekkel.

A harmadik beruházási ütem megvalósításához 2008 évben sikeres pályázatot nyújtottunk be az Európai Mezõgazdasági

Vidékfejlesztési Alap turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímére. A program keretében fejlesztettük a vendégház

férõhely-kapacitását az elõbbiekben említett 3 vendégegységgel, létrejött a földszinti akadálymentesített Gólya-Lak, a

nagycsaládos kétszobás Fecske-Fészek, valamint a párok itt-tartózkodását megcélzó Cinege szoba. Közel 10 fõvel nõtt a

férõhelyeink száma, így napjainkban 27 vendéget tudunk egyidejûleg elszállásolni. A helyben igénybe vehetõ szolgáltatá-

sok köre kiszélesedett, így létrejött a Szauna Kerengõ, ahol rekreációra nyílik lehetõség finn és turmalinos infraszauná-

val, dézsazuhannyal.  Munkahely-teremtési támogatás segített bennünket, hogy magas minõségû szaunák kerültek

beszerzésre és látványos belsõépítészeti elemekkel alakítottuk ki a belsõ teret. Az EMVA fejlesztés részeként a korábbi

reggeliztetés feltételrendszere jelentõsen javult.

Fontos kiemelni, hogy támogatás nélkül kizárólag önerõbõl nem valósítottuk volna meg a fejlesztést. A megtérülési

mutatók már a tervezés során jelezték, kizárólag külsõ vissza nem térítendõ forrás bevonásával indítható a projekt. 

A támogatás lehetõvé tette, hogy nagyobb gondot fordítsunk a minõségre és a külcsínre.

Mint vállalkozó vallom, hogy kizárólag az a típusú munka, tevé-

kenység ad örömet, amelyben érvényesül a „jót adni jót kapni” elve.

Meggyõzõdésem, hogy az EMVA támogatás ennek egyik jelentõs

mozgatórugója volt, hisz létrejött egy szép, színvonalas objektum

minõségi szolgáltatásokkal, ami öregbíti a térség hírnevét. Mind

többen tudják hol van Zsira! A vendégeink jól érzik magukat, élmény

számukra Zsirán lenni, ahol a vidéki lét bája fellelhetõ! A helyieknek

köszönet, hogy mind több mosolygós turistával találkozhatunk a

zsirai utcákon, hisz vendégszeretõek, kedvesek és kicsik-nagyok

egyaránt köszöntik az ideérkezõ vendégeket.

„A zsirai Napvirág Vendégház minõségi fejlesztése” kapcsán

KESZEI ANDREA tulajdonost kérdeztük 

a projektrõl, tapasztalatairól
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Az elmúlt években néhány jelentõsebb

rendezvény, rendezvénysorozat, rendez-

vényhelyszín kialakítása is támogatásra

került, bár elsõsorban a nagyrendez-

vények infrastrukturális háttereinek

támogatására törekedtünk annak ér-

dekében, hogy az egyes rendezvények

minél fenntarthatóbbakká váljanak, és

valódi gazdasági haszonnal bírjanak. 

• Hegykõ Községi Önkormányzat

Tízforrás Fesztivál megrendezése 2010-ben

• Fertõ-Táj Világörökség  Magyar Tanácsa Kht. Egyesület

Fertõ-táj Világörökség Nap

• Fertõhomok Község Önkormányzat

Kézmûves napok a fertõhomoki tájházban

• Szivárványhíd Alapítvány

Zsirai Õszi Napok

• Hidegség Község Önkormányzat

2010-2011. évi fesztiválok szervezése Hidegség

• Páter Szergiusz Alapítvány

Zenei hidak a Fertõ partján

• Fertõ-Táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület

A Juliánusz-völgy komplex attrakciófejlesztése

Tízforrás Fesztivál 

A fertõbozi Juliánusz völgy új nádtetõs színpadja



„Álmodtunk, terveztünk, megvalósítottunk…”

2007 - 2013/1570

Helyi Fejlesztési Stratégiánk nyomában     

Az elmúlt évek egyik legkiemelkedõbb fejlesztési programja a kerékpáros mintatérség megvalósítása.

Számos kerékpárút került az önkormányzatok összefogásával kialakításra. A LEADER programban

biztosítottuk annak lehetõségét, hogy a kiépített utak mentén a pihenõhelyeket és egyéb kerékpáros

szolgáltatásokat fejleszthessék. A program meghirdetése az elõkészítéseknek köszönhetõen nagyon

sikeresnek bizonyult. A teljes térségben kialakultak a kerékpárutakat és kerékpárosokat szolgáló

pihenõhelyek, térségi kerékpáros szolgáltatások, vagy kerékpárbarát vendéglátóegységek, szálláshelyek,

közel 100 millió forint támogatással.

• Bors Péter Kerékpáros-barát Bors Falatozó felújítása Sopronkövesden

• Fertõszéplak Községi 

Önkormányzat A kerékpáros mintatérséghez illõ infrastrukturális fejlesztés

• Hegykõi Szivárvány Alapítvány Kerékpáros pihenõhelyek és információs pont: 

Hegykõ, Fertõhomok, Hidegség

• Hidegség Község Önkormányzat Mûemléktemplom feljáratához 

kerékpáros megállóhely kialakítása

• Innovatív Platform A Kerékpáros Mintatérségünkért, Naturama túraútvonalak

Nonprofit Kft. népszerûsítéséért kerékpártározó kialakítása Zsirán

• Kópháza Község Önkormányzata Multifunkcionális pihenõhely kialakítása Kópházán

• Répcevisi Futball Club Multifunkcionális pihenõhelyek 

Sportegyesület az Alpokalja déli kerékpárútjai mentén

• Röjtökmuzsaj Községért Röjtökmuzsaji kerékpáros pihenõ, valamint

Közalapítvány községünk, továbbá Ebergõc és Csapod temploma

• Sopronkövesd Községi Önkormányzat

Kerékpáros pihenõhelyek 

Sopronkövesd, Nagylózs településeken

• Fertõdért Egyesület

BIKE S.O.S. szolgáltatás térségi kialakítása

• Nagylózsi Sport Klub Egyesület

Kerékpáros turizmus fejlesztése 

Nagylózs községben

• Napnyugat Turisztikai Egyesület

Kerékpáros pihenõhelyek fejlesztése 

az Alpokalján

• Patonai Udvarosház Kereskedelmi Kft.

Kerékpárral a Fertõ tájon

• Sopronhorpácsi Római Katolikus Egyházközség

Aktívan az Alpokalján - turisztikai kerékpáros 

pihenõhely Sopronhorpácson
Kerékpáros pihenõ Répcevisen
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A kerékpár mellett sokan választják a gyalo-

gos, családos túrákat az Alpokalja Fertõ táj

bebarangolására, felfedezésére. Célunk volt,

hogy a tájékozódást, a bakancsos turizmust

szolgáló rendszerek is fejlesztési források-

hoz juthassanak. Többen vállalkoztak ezen

cél megvalósítására.

• Nagycenk Beszélõ Kõemlékei Alapítvány

„Öreg bükk” Ökoturisztikai Rekreációs Park

• Ebergõc Községi Önkormányzat

Orchidea tanösvény kialakítása Ebergõcön, 

röjtökmuzsaji és csapodi természeti értékeink

• Fertõ-Táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület

A Fertõ-táj Világörökség turizmus 

élményindexének javítása

• Hegykõ Községi Önkormányzat

Hegykõ és környéke információs 

táblarendszerének fejlesztése

• Ágfalva Község Önkormányzata

A Kecske-hegyi kilátó és a Fehér úti tó 

elérhetõségének fejlesztése

• Civilek a Fertõ-tájért Egyesület

Rejtõzködõ Fertõ-táj, tematikus túraútvonal 

kialakítása a Fertõ-tájon.

• Napnyugat Turisztikai Egyesület

Alpokalja értékeiért - mikrotérségek turisztikai 

együttmûködésének támogatása

• Alpokalja Kistérségi Társulás

Alpokalja kommunikációjáért

Alpokaljai információs táblák több településen

(a képen Zsirán)

Az agro- és aktív turizmus sem maradt ötlet,

és megvalósult fejlesztés nélkül. Az aktív idõ-

töltést szeretõk számára számos sportolás-

hoz, szõlészethez, gasztronómiához köthetõ

beruházás valósulhatott meg. 

• Öregpitvar Kft.

Vidéki Gasztronómiai Lovas és Kulturális

Programhelyszín létesítése Szakonyban

• Muzsaji Ponty Kft.

Vendéglõ Röjtökmuzsajon

• Soproni Borút Egyesület

Soproni borok ismertségének, 

elismertségének növelése

• Sonnengolf G. C. Nonprofit Kft.

Golfrégió - Golfpályák közötti 

együttmûködés fejlesztése

• Páli Dávid

Turisztikai beruházás 

a lovas hagyományok és tudás 

megõrzéséért, fejlesztéséért, átadásáért

• Varázs Ló Egyesület

Lovaglás határok nélkül

• Hermann Róbert Péter

Agroturisztikai bemutatóépület létrehozása

• Soproni Borút Egyesület

LED fal és borász képzések

A szakonyi Kemencés Csárda új épületében



„Álmodtunk, terveztünk, megvalósítottunk…”

2007 - 2013/1572

• Lukács József Lakatosmûhely kialakítása 

Répcevisen

• BSG Invest Kft. Brikettgyártó üzem létrehozása

• Stipta József Környezetvédelmi és 

anyagvizsgálatok Nemeskéren

• Kóczán Csaba Asztalosipari mikrovállalkozás 

létrehozása

• Agrion Top Kft. Irodai eszközbeszerzés 

• Ars-Dent Kereskedelmi és Petõházai Fogászati rendelõ gépbeszer-

Szolgáltató Kft. zése és infrastruktúra fejlesztése

• Boros Rudolfné Iroda felújítás és 

eszközbeszerzés Szakonyban

• Bözödújfalusi Simó Kft., 

Nagylózs Telephely bõvítés, eszközbeszerzés, IT

• Búbos Szálláshely Oktatási központ építése

Szolgáltató Kft. Fertõszéplakon

• Fertõfitness Szolgáltató Kft. Fitnesz szolgáltatások indítása

a Fertõ Tó partján

• Hobagép Bt. Járási Faluerdész Hálózat létrehozása

• Horvis Kereskedelmi és CNC vezérlésû

Szolgáltató Kft. megmunkálóközpont vásárlás

• Optimal Dental Fogorvosi eszközök beszerzése 

az Optimal Dental Kft-nek

• Támív Építõipari és 

Kereskedelmi Bt. Targonca beszerzés

• Ubrankovics Erdészeti és Elõkészítõ és tárolóépület létesítése 

Faipari Kft. az Ubrankovics Kft-nél

• Zombó Autóvillamossági Bt. Gépbeszerzés

Helyi Fejlesztési Stratégiánk nyomában     

Egy fogászati szalon új felszereléssel

várhatja betegeit

Mikrovállalkozások fejlesztései és tapasztalatai

A mikrovállalkozások létrehozására és fejleszté-

sére az EMVA hármas tengely intézkedéseinek

keretén belül kerülhetett sor, melyre három

alkalommal lehetett pályázni. Egyesületünkhöz

beérkezett projektekbõl 21 db kapott támogató

határozatot és kezdhette meg beruházását, közel

170 millió Ft támogatási összeg megítélése mellett.

Sajnos több projekt megvalósítására nem került

sor az idõközben felmerülõ nehézségek, vagy

magánokok miatt. A vállalkozások fejlesztései so-

rán látható volt, hogy egy sokkal gyorsabb, a

változtatásokat jelentõsen rugalmasabban kezelni

képes rendszerre lenne szükség. A forráshiányosság végett az elõfinanszírozásban, önerõ finanszírozás-

ban is kedvezõbb konstrukciókra lett volna szükség ahhoz, hogy az ilyen kis vállalkozások bátrabban

pályázzanak. A magas támogatási intenzitás (60%) azonban mindenképpen vonzó lehetõség volt sokak

számára. 

Ubrankovics Kft. új csarnoka Ágfalván 
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Az Alpokalja-Fertõ táj Vidékfejlesztési Egyesület, mind a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotásánál,

mind a pályázati kiírásoknál nagy figyelmet fordított arra, hogy lehetõséget adjon pályázóinak ilyen

célok megvalósítására. Célunk volt, hogy energetikai függetlenségre, és lehetõség szerint térségen

belüli önellátásra ösztönözzük mind a három szférát. Mindkettõ témakörben példaértékû fejlesztéseket

sikerült elindítani, amelyek lelkes követõkre találtak.

3.3.1. Alternatív energiahasznosítás

Az alternatív energiák használatára összesen 9 fejlesztés érkezett közel 28 millió forint támogatási

igénnyel, de számos olyan beruházásról adhatunk számot, amelynek része volt valamilyen megújuló

energia (napelem vagy napkollektor) használata. Mind vállalkozások, mind az egyház, mind az önkor-

mányzatok nagy érdeklõdést tanúsítottak, fõként az utóbbi években, ilyen irányú fejlesztések támogatása

iránt. Legutolsó pályázati körben lehetõség nyílt akár 100%-os támogatás elnyerésére is civil szervezetek,

egyházak, önkormányzatok számára. A megtérülés azonban már a 60%-os intenzitás mellett biztosított,

megérte átállni. 

AUTONÓM TÉRSÉG- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS3.3.

Mit is értünk autonómia alatt? 

Az autonómia tágabb értelemben olyan önállóság, mely az ésszerû lehetõségek szerinti

legnagyobb mértékben a saját forrásokra támaszkodást; szûkebb értelemben az autonóm

közösség relatív ökológiai, mezõgazdasági és közmûellátási autonómiát - részleges

önfenntartást jelenti.
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Néhány projektgazdával beszélgettünk:

17 éve foglalkozik szállásadással. Tevékenysége során mindig fontosnak

tartotta a takarékos energiafelhasználást. A környezetvédelem és a költség-

hatékonyság jegyében Újvári úr LEADER I kiírás keretében, alternatív

energiaellátású rendszer üzemeltetésének a beszerzését valósította meg. 

A fejlesztés során üzembe helyezésre került egy napkollektor,

egy vegyes tüzelésû kazán és egy vízlágyító, valamint egy

szemléletformáló bemutatóhely is kialakításra került. 

Mindehhez az EMVA alapból 2.149.818 Ft támogatásban ré-

szesült. „Hála a fejlesztésnek márciustól októberig átlagosan

mintegy 110-120 m3-rel csökkent a gázfogyasztás, mely jelentõs

anyagi megtakarítással jár. Személy szerint nagyon elégedett

vagyok a beruházás eredményeivel és mindenkit csak bátorítani

tudok, hogy használja ki a LEADER program adta támogatási

lehetõségeket és a megfelelõ technika és szakemberek

kiválasztásával alkalmazzon alternatív energiát.”

Interjú ÚJVÁRI JÁNOSSAL, 

sarródi panziótulajdonossal

Az önkormányzat nagy figyelmet fordít a megújuló energiák hasznosítására

is. Több sikeres pályázatot nyújtottunk be a település különbözõ épületei-

nek, intézményeinek, így például az Idõsek Otthonának energetikai korsze-

rûsítésére is. 

Az idõsek Otthonának energetikai korszerûsíté-

sére az elnyert összeg 3.000.000 Ft volt, melyet az

Önkormányzat közel ekkora összeggel egészített

ki.  A projekt megvalósulása kiemelten fontos a

település és az otthon lakói számára egyaránt. 

A Projekt nagy elõnye a közüzemi díjak csökke-

nése, a környezetvédelem mellett, hogy a folyama-

tosan mûködõ LED világítás nagyban növelte az

otthon lakóinak a biztonságérzetét. Radics László

polgármester beszámolójából kiderül, hogy pályá-

zati lehetõségeket a jövõben is ki kívánja használni

és erre biztat mindenkit, a 2014-2020-as idõszak-

ban is!

Interjú RADICS LÁSZLÓ ÚRRAL, 

Répceszemere polgármesterével
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Napelemek biztosítják a teljes energia ellátást 

a Patonai Vendégházban, Fertõdön

Pinnyén az önkormányzat villamos energiáját biztosítják

alternatív módon

A nagylózsi felújított sportöltözõre került 

lsõ alkalommal térségünkben napkollektor 

a melegvíz ellátás biztosítása érdekében
Peresztegi templom napelemekkel

A petõházi és a fertõszentmiklósi tûzoltó egyesületek is a költségtakarékosságra törekedtek  beruházásaik  megvalósításával

Az egyházak sem voltak restek, mind a templo-

mok fûtését, mind a ravatalozók energiaellátását

napelemek, kollektorok segítségével igyekeztek

megoldani több településen is.  A hívek közvetlen

fûtése valósulhatott meg inverterek segítségével. 
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3.3.2. Helyi termékek, piacok, tanulókertek

„A ma embere beéri az áruval. 

Régen a mûtárgy volt a köznapi használati cikk… 

az emberek még személyes viszonyban éltek a tárgyakkal, építményekkel, 

melyeket használtak és az ételekkel, melyeket fogyasztottak.”

/Márai Sándor/

Márai két világháború közt leírt gondolatainak szellemében a 2008-ban elsõ körben papírra vetett Helyi

Vidékfejlesztési Stratégiában is jelentõs szerepet kaptak a helyi termékeket elõállítók és a helyi termékek

értékesítését szorgalmazó szervezetek, vállalkozások. Az egyesület speciális intézkedések kiírásával

próbálta ösztönözni a kistermelõk, õstermelõk, vagy még csak „gondolkozó” magánszemélyek támoga-

tását. A 2011-ben elindított Vidék Minõsége védjegy program keretében már hálózati keret között, azaz

tudatosan, célcsoport orientáltan igyekszünk a helyben termelést és értékesítést, az egyes ágazatok

közti együttmûködést erõsíteni. Az alapköveket az

elmúlt idõszakban lehelyeztük, a következõ évek

szorgalmas munkája fogja hosszabb távon remé-

nyeink szerint az eredményeket felmutatni. 

Sopronkövesden idõszakos piac kialakítására

pályáztak, a késõbbiekben egy mobil színpaddal

egészítették ki a piac területét, a szombati alkal-

mak így kulturális eseményekké is váltak. Zsirán

helyi termék boltot alakítottak ki a mûvelõdési ház-

ban. Támogatott fejlesztéseink közt élelmiszer

elõállítók és kézmûvesek is egyaránt voltak. 

A kisebb léptékû beruházásaikkal a minõségi

termék elõállítást és új kézmûves termékek piacra

dobásának lehetõségét tudták megteremteni. A répceszemerei tanulókert magas ágyásai a napaszaló

berendezéssel
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2013-ban indítottuk útjára az országosan már ismert

tündérkert, tanulókert mozgalmat saját intézkedés

kiírásának keretében. Nagy örömünkre három

településen is jól mûködõ tanulókert alakult ki

(Nemeskér, Répceszemere, Iván, mely utóbbiak

esetében a termények a helyi közétkeztetésbe is

bekerültek.) 

A települések új arccal, a termelõ falu képével kezd-

tek el megismerkedni. Saját zöldségeik, gyümöl-

cseik, a helyi idõsek, hátrányos helyzetûek bevoná-

sával foglalkoztatást, a helyi iskoláknak, óvodáknak,

idõs otthonoknak pedig garantált jó minõséget

biztosítottak. A kezdeti lelkesedés további fejlesz-

tési ötleteket szül.
Az iváni tanulókert fóliasátrát mutatja 

a település polgármestere

Svedics Tibor iváni méhész új kaptárai segítségével 

tudta erõsíteni a minõségi méztermelést 

Menyasszonyi láda, mint új kézmûves termék 

Kovács Alajos népi iparmûvész által

A hegykõi Masinaház cseppmesterei az új fõzõgép elõtt
A sopronkövesdi piac elindulása az alpokaljai települések

számára hiánypótló jellegû kezdeményezés
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TÉRSÉGÜNK FEJLESZTÉSEI TELEPÜLÉSENKÉNT
(2007-2013)

4.

„Egyetlen probléma sem oldható meg 

abban a szemléletben, amelyben létrejött.”

/A. Einstein/
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AGYAGOSSZERGÉNY

Pályázó szervezet Projekt címe

Agyagosszergény 

Község Önkormányzat Kovácsmûhely felújítási munkái

Agyagosszergény Ifjúsági épület külsõ-belsõ felújítása,

Község Önkormányzat Község korszerûsítése

Közi Horváth József Keresztény-szociális-kulturális misszió - 

Népfõiskola Egyesület Népfõiskola, mint közösségi szervezõdés

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  14 305 483 FT

CSÁFORDJÁNOSFA

Pályázó szervezet Projekt címe

Exvert Építõipari Kft. Exvert telephely kialakítás

Csáfordjánosfa Község Közösségi tér kialakítása

Önkormányzat Csáfordjánosfán

Tõzike Ház Kft. A csáfordjánosfai turisztikai szolgáltatások fejlesz-

tése a Tõzike Vendégház megépítésén keresztül

Csáfordjánosfa Község Településközpont és környezetének fejlesztése

Önkormányzata Csáfordjánosfán

Dr. Kator Miklós Malomkerék Vendégház kialakítása

Csáfordjánosfán

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  69 994 528 FT

ÁGFALVA

Pályázó szervezet Projekt címe

Ágfalvi Evangélikus Egyház Evangélikus templom felújítása

Ágfalva Község Önkormányzat Közösségi, társadalmi élet 

helyszíneinek fejlesztése

Ágfalva Község Önkormányzata A Kecske-hegyi kilátó és Önkormányzata

a Fehér úti tó elérhetõségének fejlesztése

Ubrankovics Elõkészítõ és tárolóépület 

Erdészeti és Faipari Kft. létesítése az Ubrankovics Kft-nél

Ágfalva Község Az ágfalvi temetõ és ravatalozó 

Önkormányzat felújítási munkálatai

Ágfalvi Német Az ágfalvi önkormányzati 

Nemzetiségi Önkormányzat épület felújítása

Varázs Ló Egyesület Lovaglás határok nélkül

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 69 245 752 Ft
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Papkert játszótér, Ágfalva

Az ágfalvi temetõ és mûemlék templom is megújult

Mûemlék Kovács mûhely Agyagosszergényben A csáfordjánosfai Tõzike Panzió szeretettel várja a pihenni vágyókat
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CSAPOD

Pályázó szervezet Projekt címe

„FÜCSÖK-PONTOS” Kkt. Csapodi, házi jellegû füstölt 

húskészítmények gyártása

Csapod Sport Club Csapod a XXI. században-korszerû fejlesztések

Egyesület a sport, a kultúra és a kommunikáció területén

Községi Önkormányzat Középpontban a helyi lakosság -  szolgáltatás-

Csapod Önkormányzat fejlesztés Csapodon

Csapod Község Önkormányzata A hétköznapok öröme - faluszépítés Csapodon

Csapod-Barátok Egyesülete Játssz velünk! - játszótér létesítése Csapodon

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  31 925 739 FT

CSÉR

Pályázó szervezet Projekt címe

Csér Község Önkormányzat Közösségi tér kialakítása Cséren

Csér Község Önkormányzat Csér község fejlesztése

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  20 816 866 FT

EBERGÕC

Pályázó szervezet Projekt címe

Községi Önkormányzat Ebergõc Ebergõci faluközpont és ravatalozó fejlesztése

Ebergõc Községi Önkormányzat Ebergõci Helytörténeti Emlékhely megnyitása

Ebergõc Községi Önkormányzat Orchidea tanösvény kialakítása Ebergõcön, 

röjtökmuzsaji és csapodi természeti értékeink

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  15 500 833 FT

EGYHÁZASFALU

Pályázó szervezet Projekt címe

Egyházasfalu Község Faluközpont rekonstrukciója

Önkormányzata

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:   14 085 762 FT

FERTÕBOZ

Pályázó szervezet Projekt címe

Fertõboz Község Önkormányzat Fertõboz ifjúsági klub felújítása

Fertõboz Község Önkormányzat Falufejlesztési tevékenységek Fertõbozon 

Fertõ-Táj Világörökség A Juliánusz-völgy komplex

Magyar Tanácsa Egyesület turisztikai attrakciófejlesztése

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  21 106 397 FT
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Faluszépítés Csapodon

Faluközpont rekonstrukció, Egyházasfalu

Vitézkosbor az Orchidea tanösvényen, Ebergõc A Fücsök-Pontos Kft. új húsfeldolgozó csarnokkal bõvült Csapodon
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FERTÕD

Pályázó szervezet Projekt címe

Feki Webstudio Kft. Online megjelenés a Fertõ-táj turizmusáért

Kertészeti Oktatásért A térség lakóinak egészséges életmódra 

Alapítvány nevelése

Fertõd Város Közintézmények fûtési 

Önkormányzat rendszerének megújuló energiája

Eszterháza Alapítvány A múlt a jövõ otthona -  

Mentes Mihály Mûvelõdési Mûhely

Rábensteiner Kereskedelmi Kerékpáros szálláshelybõvítés színvonalas

és Szolgáltató Kft. kerékpártárolóval és pihenõhellyel

Eszterháza Alapítvány A múlt táplálja a jövõt - a helyi és 

hagyományos biotermékek fölkarolása

Eszterháza-Fertõdi Római Napenergia hasznosítás

Katolikus Egyházközség Fertõd kulturális, vallási helyszínén 

Fertõd Város Önkormányzata Fertõdi Multifunkcionális Pihenõpark kialakítása

Fertõdért Egyesület BIKE S.O.S. szolgáltatás térségi kialakítása

Larus Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft. Larus Kft. üzletfejlesztése

Larus Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft. Tündérkert Fertõdön

Patonai Udvarosház

Kereskedelmi Kft. Kerékpárral a Fertõ tájon

Patonai Udvarosház Megújuló energia felhasználása

Kereskedelmi Kft. egy panzióban

Rábensteiner Kereskedelmi A Rábensteiner Panzió klímatechnikai és

Szolgáltató Kft. rendszerének kialakítása és kerékpár beszerzés

Segítõ Kéz Közhasznú Támogató közösségi hálózat és Szociális

Szövetkezet tudástár fogyatékkal élõk és családjaik számára

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  65 544 120 FT

FERTÕENDRÉD

Pályázó szervezet Projekt címe

Fertõendréd Község Népház és Tûzoltószertár 

Önkormányzat külsõ felújítása

Tercia-Fertõendréd Tercia-Fertõendréd SE  

Sportegyesület öltözõ felújítása

Tercia Fertõendréd Aktív kikapcsolódást biztosító 

Sportegyesület közösségi terek fejlesztése Fertõendréden

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  28 510 199 FT
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A Rábensteiner Panzió egy új, kerékpáros barát szárnnyal bõvült Fertõdön

Öltözõ felújítás, Fertõendréd

Térségünkben a kerékpárosok örömére 

kiépült a BIKE S.O.S szolgáltatás

Fertõendréden megújult játszótér

várja a kisgyermekeket
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FERTÕHOMOK

Pályázó szervezet Projekt címe

Horvát Kulturális Egyesület 

„Kajkavci” Korcsma berendezése  a horvát tájház pajtájában

Fertõhomok Község Önkorm. Kézmûves napok a fertõhomoki tájházban

Hegykõi Szivárvány Kerékpáros pihenõhelyek és információs pont: 

Alapítvány Hegykõ, Fertõhomok, Hidegség

Optimal Dental Fogorvosi eszközök beszerzése 

az Optimal Dental Kft-nek

Fertõhomok Község Önkorm. Fertõhomoki sportöltözõ és sportpálya fejlesztése

Szent Anna Római Katolikus

Egyházközség Megszépülõ templomok a Fertõ-tájon

Haydn Vendéglátóipari és

Kereskedelmi Kft. Falusi szálláshely kialakítása Fertõhomokon

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  39 704 586 FT

FERTÕRÁKOS

Pályázó szervezet Projekt címe

Ferenczy Zsolt Minõségi termékfejlesztés a Ferenczy Pinczében

Fertõfitness Szolgáltató Kft. Fitnesz szolgáltatások indítása a Fertõ Tó partján

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  16 952 072 FT

FERTÕSZENTMIKLÓS

Pályázó szervezet Projekt címe

Római Katolikus Egyházközség Fertõszentmiklósi Templom barokk oltár

Fertõszentmiklós restaurálása és kápolnaudvar felújítása

BSG Invest Kft. Brikettgyártó üzem létrehozása

Fertõszentmiklós Város Önkorm. Fertõszentmiklósi sportöltözõ épület felújítása

Önkéntes Tûzoltó Térségi tûzoltó rendezvények és 

Egyesület Fertõszentmiklós oktatás megvalósítása

Fertõszentmiklós Város Turizmusfejlesztési tanulmányterv 

Önkormányzat Ikva mentén

Önkéntes Tûzoltó Hagyományõrzés, képzés és Egyesület

Fertõszentmiklós iparvízrendszer kialakítása

Fertõszentmiklós Város Önkorm. Kulturális és sportfejlesztések Fertõszentmiklóson

Önkéntes Tûzoltó Egyesület Napenergia korszerû alkalmazása 

Fertõszentmiklós közösségi célok érdekében

G-Fish Halászati-, Minõségi élelmiszerek térségünkben történõ

Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. értékesítése az egészséges táplálkozás jegyében

Fertõszentmiklós Város Önkorm. Térségi kilátó kialakítása

Horváth Gábor ev. Helyi borászat fejlesztése a Soproni borvidéken

Önkéntes Tûzoltó Egyesület Térségi tûzoltó egyesületek összefogása

Fertõszentmiklós versenyfeltételek megvalósítása érdekében

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  66 595 868 FT
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Falusi szálláshely kialakítása Fertõhomokon

Fitnesz szolgáltatások indítása, Fertõrákos

Térségi tûzoltórendezvények, 

Fertõszentmiklós

A fertõszentmiklósi hagyományõrzõ Nyugdíjas Klub tagjai 

új népviseletükben léphetnek fel a támogatásnak köszönhetõen
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FERTÕSZÉPLAK

Pályázó szervezet Projekt címe

Németh Péter ev. Kemence és napkollektor egy pékségben

Kertészeti Oktatásért Alapítvány Hagyományõrzõ rendezvénysorozat

Fertõszéplaki Községi Sport és kultúra- alapú nevelés 

Sportkör Egyesület térségi fejlesztése

Fertõszéplak Községi A kerékpáros mintatérséghez illõ 

Önkormányzat infrastruktúrális fejlesztés

Széplak Lovasudvar Turisztikai beruházás a lovas hagyományok és 

tudás megõrzéséért, fejlesztéséért, átadásáért

Búbos Szálláshely Szolgáltató Kft. Oktatási központ építése Fertõszéplakon

Fertõszéplak Községi Önkorm. Értékalapú fejlesztés Fertõszéplak központjában

Fertõszéplaki Római Katolikus közösségi ház kialakítása 

Katolikus Egyházközség Fertõszéplakon

Fertõszéplaki Sportkör Értéket teremtõ fejlesztések Fertõszéplakon

Bognár Tibor ev. A fertõszéplaki horgásztó fejlesztése

Fertõszéplak Községi A fertõszéplaki, volt Széchenyi kastélyban

Önkormányzat idõszakos helyi piac kialakítása

Széplak Lovasudvar Önellátó gazdaság kialakítása a Fertõ-tájon

Páter Szergiusz Alapítvány Zene hídjai rendezvénysorozat és eszközbeszerzése

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  96 047 573 FT

GYALÓKA

Pályázó szervezet Projekt címe

Alpokalja Lövész Sportegyesület Lõtér és Sportszolgáltatói központ kialakítása

Répcevisi Futball Club Multifunkcionális pihenõhelyek az 

Sportegyesület Alpokalja déli kerékpárútjai mentén

Hobagép Bt. Járási Faluerdész Hálózat létrehozása

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  23 063 344 FT

HARKA

Pályázó szervezet Projekt címe

Kovács Sándorné A Harka Apartmanház korszerûsítése

Harka Község Önkormányzat Középkori eredetû Harkai 

Katolikus Templom felújítása

Harkai Iskoláért Harkai játszótér és faluközponti 

Alapítvány pihenõpark fejlesztése

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  45 218 764 FT
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Zene hídjai rendezvénysorozat, Fertõszéplak

Széchényi Ferenc szülõkastélyának egyik szárnya megújulva mesél többszázéves történetérõl Fertõszéplakon…

Új istállóépülete a lovak és lovasok örömére Harka apartmanház
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HEGYKÕ

Pályázó szervezet Projekt címe

Hegykõ Községi Önkormányzat Településkép javítása Hegykõn

Kóczán Csaba Asztalosipari mikrovállalkozás létrehozása

Sá-ra Termál Kereskedelmi A hegykõi termálfürdõ gyógymedencék

és Szolgáltató Kft. hulladékhõjének hasznosítása

Wenergia Szolgáltató, Borostyán terem kialakítása, berendezésének

Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. modernizálása 

Fertõmenti Sport Club Hegykõ Sportöltözõ korszerûsítése Hegykõn

Hegykõ Községi Önkormányzat Tízforrás Fesztivál megrendezése 2010-ben

Hegykõ Községi Az egészséges életmód és a kulturális

Önkormányzat lehetõségek fejlesztése Hegykõn

Hegykõ Községi Hegykõ és környéke információs 

Önkormányzat táblarendszerének fejlesztése

Hegykõi Szivárvány Kerékpáros pihenõhelyek és információs pont: 

Alapítvány Hegykõ, Fertõhomok, Hidegség

Tornácos Szolgáltató,

Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. Felújítás a hegykõi Tornácos-házban

Völgyi Jánosné Falusi szálláshely fejlesztése, korszerûsítése. 

Eszközbeszerzés és marketing tevékenységek...

Fertõ Menti Sport Club Hegykõ Sportcsarnok parkoló építés

Hegykõ Községért Egyesület Faluközpont parkoló és kerékpáros pihenõ kialakítása

1 Csepp Pálinka Kft. Kistérségi pálinkafõzõ és 

pálinkaház kialakítása Hegykõn

Fertõ-Hanság Kulturális 

Életéért és Kézmûves Menyasszonyi láda

Hagyományaiért Alapítvány a XXI. századi otthonokban

Wenergia Szolgáltató, A Tornácos panzió lég és klímatechnikai 

Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. rendszerének kialakítása

Boni Fagyizó Kft. Bo-Ni apartmanok Hegykõn

Villa Igku Kft. Egyéb szálláshely kialakítása János bácsi házában

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:   132 446 634 FT

HIDEGSÉG

Pályázó szervezet Projekt címe

Hidegség Község Önkormányzat 2010-2011. évi fesztiválok szervezése Hidegség 

Hidegség Község Önkormányzat A meglévõ, régi iskolaépület 

átalakítása helytörténeti kiállítássá

Hidegség Község Önkormányzat Mûemléktemplom feljáratához kerékpáros 

megállóhely kialakítása

Hidegség Község Önkormányzat Központi tér burkolása és  

központi épület hõszigetelése

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  27 659 655 FT
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Völgyi 

Apartmanház,

Hegykõn

Asztalosipari mikrovállalkozás létrehozása, Hegykõ Menyasszonyi láda, Hegykõ

Bo-Ni Apartmanok Hegykõn

Völgyi Apartmanház, Hegykõn
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IVÁN

Pályázó szervezet Projekt címe

Iván Község Önkormányzat Tájház kialakítása,felújítása Ivánban

Svedics Tibor õstermelõ Méztermelés fejlesztése

Horvis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. CNC vezérlésû megmunkálóközpont vásárlás

Támív Építõipari és Kereskedelmi Bt. Targonca beszerzés

Községi Sportegyesület Iván Sportlétesítmény felújítás, parkosítás

Iván Község Önkormányzat Közösségi és tanulókert kialakítása az iváni iskolában

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  37 262 324 FT

KÓPHÁZA

Pályázó szervezet Projekt címe

Kópháza Község Önkormányzat Horvát nemzetiségi, településközponti 

közösségi tér kialakítása

Kópházi Általános Iskola Hangszerek beszerzése

Tanulóiért Közalapítvány az iskolai tamburaoktatáshoz

HRVATI-HORVÁTOK Egyesület Õrizzük a nyelvet

Kópháza Község Önkormányzata Ifjúsági helyiség kialakítása Kópházán

Kópháza Község Önkormányzata Multifunkcionális pihenõhely kialakítása Kópházán

Kópházi Horvát Egyesület Szent Márton templom környezetének 

rekonstrukciója

Kópháza Község Önkormányzata A kópházi sportöltözõ felújítása

Kópházi Horvát Egyesület A kópházi játszótér felújítása

Kópháza Községi Sportkör Egyesület A kópházi kispályás futball pálya kialakítása

Kópházi Horvát Egyesület Gradiscanski sajam - 

Innováció a Kópházi Horvát Tájházban

HRVATI Horvátok Egyesülete Ifjúsági szálláshely a horvát nemzetiségi kultúráért

HRVATI Horvátok Egyesülete PRAVA KOPCA - A Valódi kapocs - nemzetközi 

együttmûködéssel a kópházi etnomemoriális

központ kialakításáért

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  145 460 318 FT

A megújult központi tér Kópházán
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Svedics Tibor méhész a minõségi méztermelésért fejlesztett

Kópházi játszótér felújítása

Támív Építoipari és Kereskedelmi Bt. Targonca beszerzése Az iváni tájház
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LÖVÕ

Pályázó szervezet Projekt címe

Lövõ Község Önkormányzat Játszótér felújítása

Szolgáltató és Kulturális Panem et Circenses, mint a vidéki kultúra

Központ Kft. megtartása

Lövõi Római Katolikus Lövõi Plébániaépület felújítása, 

Egyházközség plébániakert rekonstrukciója 

Lövõi Sportegyesület A lövõi sportöltözõ felújítása

Hermann Róbert Péter Agroturisztikai bemutatóépület létrehozása

Szolgáltató és Kulturális Kp.

Nonprofit Kft. Ifjúsági szálláshely léttesítése Lövõn

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  103 843 732 FT

NAGYCENK

Pályázó szervezet Projekt címe

Nagycenk Beszélõ „Öreg bükk” 

Kõemlékei Alapítvány Ökoturisztikai Rekreációs Park

Nagycenk Nagyközség Széchenyi tér

Önkormányzat közösségerõsítõ rekonstrukciója

Energia-Optimum Az Energia-Optimum Kft. 

Mérnöki és Kereskedelmi Kft. megújuló energia programja

Biosalvus Kereskedelmi és Helyi áruk boltja és információs pont 

Szolgáltató Bt. kialakítása

Nagycenk Fejlõdéséért Ép testben ép lélek - 

Közhasznú Egyesület Kht. Egészség és sportnapok…

Országos Széchenyi Kör „Széchenyi István és kora” 

Egyesület mûv. történeti vetélkedõ

Nagycenk Község 

Önkormányzat A nagycenki faluközpont újjászületése

Nagycenki Sportegyesület Nagycenki Sportpálya fejlesztése

Friends of Europe

Nagycenk Egyesület A nagycenki alkotóház kialakítása

Friends of Europe „Már nem térkép a határ” - 

Nagycenk Egyesület Kulturális közösségfejlesztõ

rendezvénysorozat Nagycenken

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  66 903 191 FT
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Agroturisztikai bemutatóépület létrehozása, Lövõ

Öreg bükk - Ökoturisztikai Rekreációs Park, Nagycenk

Ifjúsági szálláshely létesítése Lövõn Ifjúsági szálláshely, Lövõ
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NAGYLÓZS

Pályázó szervezet Projekt címe

Nagylózs Község Önkormányzat Egy élhetõ településközpontért Nagylózson

Nagylózsi Sport Klub Egyesület Nagylózsi sportöltözõ 

megújuló energia fejlesztése

Nagylózsi Sport Klub Egyesület Nagylózsi sportöltözõ felújítása

Nagylózs Község Önkormányzata Nagylózsi kultúrterem és sportszoba felújítása

Agrion Top Kft. Irodai eszközbeszerzés

Bözödújfalusi Simó Kft. Telephely bõvítés, eszközbeszerzés, IT

Római Katolikus Egyházközség A nagylózsi plébánia épületének és 

Nagylózs környezetének fejlesztése

ÜGYESEN Egyesület Közösségerõsítõ fejlesztések Nagylózs községben

Agrion Top Kft. Agrártámogatások.hu honlap és információ 

szolgáltatás fejlesztés helyi termelõknek

Nagylózs Község Példamutató megújuló energia hasznosítás az 

Önkormányzata egészséges környezet megóvása érdekében Nagylózs

Nagylózsi Sport Klub Egyesület Kerékpáros turizmus fejlesztése 

Nagylózs községben

Római Katolikus Egyházközség A Nagylózsi Plébánia ép. és

Nagylózs Egyházközség a Szt. Lõrinc R. K. templom energetikai

függetlenségének megteremtése

Ügyesen Egyesület Ebergõc és Nagylózs közösségeinek

kulturális közeledése

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  75 531 389 FT

NEMESKÉR

Pályázó szervezet Projekt címe

Stipta József Környezetvédelmi és anyagvizsgálatok Nemeskéren

Nemeskérért Alapítvány Az élhetõbb Nemeskérért!

Nemeskérért Alapítvány Településközpont és játszótér fejlesztése 

Nemeskéren

Nemeskér Község Önkormányzata Közösségfejlesztés Nemeskéren

Nemeskérért Alapítvány Tündérkert Nemeskéren

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  27 904 255 FT

PERESZTEG

Pályázó szervezet Projekt címe

Pereszteg Község Önkormányzat Faluközpont fejlesztés Peresztegen

Római Katolikus Plébánia

Egyházközség Pereszteg Peresztegi RK. Temlom tetõ- és kertfelújítás

Pereszteg Község Önkormányzat Peresztegi parkoló fejlesztése

Pereszteg Községért Egyesület Élhetõbb Peresztegért

Római Katolikus Plébánia Megújuló energia alapú fûtéskorszerûsítés a 

Egyházközség Pereszteg Peresztegi templomban

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:   45 956 690 FT
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A nagylózsi közösségi ház új bútorzattal gazdagodott

Nemeskéren új játszótér és  megújult közösségi ház várja a gyermekeket és családjaikat

Az AGRION TOP Kft. új honlappal és kiadványokkal 

vált elérhetõbbé a gazdák számára

Peresztegi park és játszótér fejlesztés
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PETÕHÁZA

Pályázó szervezet Projekt címe

Petõháza Község Önkormányzat Játszótér korszerûsítése, a Közösségi Házat 

övezõ közpark bõvítése Petõházán

Oázis Kulturális és Szolgáltató

Közhasznú Nonprofit Kft. Informatikai eszközbeszerzés Petõházán

Petõháza Község Önkormányzat Petõházi tekepálya felújítása

Oázis Kulturális és Szolgáltató

Közhasznú Nonprofit Kft. Szabadtéri fitnesspark építése Petõházán

Petõházi Cukoripari és A Petõházi Cukoripari és Helytörténeti

Helytörténeti Gyûjtemény Gyûjtemény kiállítási, foglalkoztató és 

Közhasznú Alapítvány elõadó komplexum ber.

Petõházi Polgári Kör Egyesület Játszótér korszerûsítése

Saci Könyvelõ Bt. Falusi szálláshely kialakítása és üzemeltetése 

megújuló energiaellátással

Ars-Dent Kereskedelmi és Petõházai Fogászati rendelõ gépbeszerzése és

Szolgáltató Kft. infrastruktúra fejlesztése

Zombó Autóvillamossági Bt. Gépbeszerzés

Petõháza Község Önkormányzata A szolgáltató önkormányzat - 

az önkormányzati épület felújítása Petõházán

Petõháza Községi Tûzoltó szertár korszerûsítése

Önkéntes Tûzoltó Egyesület megújuló energiaforrással

Petõháza Községi 125 éves

Önkéntes Tûzoltó Egyesület a Petõházi Önkéntes Tûzoltó Egyesület

Petõházi Sport Egyesület Térségi összefogással a futball utánpótlás 

neveléséért Petõháza-Csapod-Fertõszentmiklós

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:   77 805 176 FT

PINNYE

Pályázó szervezet Projekt címe

Pinnye Község Önkormányzata Pinnyei Pihenõ Központ

Pinnye Község Önkormányzata Pinnyei leendõ „Kultúrház és könyvtár” 

épületének külsõ felújítása

Pinnye Község Önkormányzata Pinnyei Faluház energia ellátása napelemmel

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:    24 372 829 FT

PUSZTACSALÁD

Pályázó szervezet Projekt címe

Monarchia Relax

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Horgásztó kialakítása Pusztacsaládon

Római Katolikus Egyházközség Római katolikus templom és 

Pusztacsalád környezetének felújítása

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:    29 427 812 FT
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Kultúrház és könyvtár 

épületének 

külsõ felújítása 

Pinnyén

Kultúrház és könyvtár épületének külsõ felújítása Pinnyén

Petõházi tekepálya felújítása Római katolikus templom felújítása Pusztacsaládon

A petõházi közösségi ház új bútorokat, 

informatikai eszközöket szerzett be, képzéseket 

tartottak kicsiknek, nagyoknak, idõseknek…
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RÉPCESZEMERE

Pályázó szervezet Projekt címe

Répceszemerei Római 

Katolikus Egyházközség Répceszemerei katolikus templom felújítása

Répceszemere Község 

Önkormányzat Idõsek Gondozó Házának akadálymentesítése

Répceszemeri Virgoncok

Ifjúságért Egyesület Lehetõséget az ifjúságnak

Répceszemere Község 

Önkormányzat Az Idõsek Otthona is megújul

Répceszemeréért Egyesület Ifjúsági közösségi ház, 

egykori szeretetház korszerûsítése

Répceszemeri Virgoncok

Ifjúságért Egyesület „Termeljünk együtt!”

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  41 514 267 FT

RÉPCEVIS

Pályázó szervezet Projekt címe

Répcevis Község Faluközpont felújítása Répcevisen

Önkormányzat

Lukács József Lakatosmûhely kialakítása Répcevisen

Répcevis Római Katolikus Kulturális értékeink piacképességének

Plébánia Hivatal fokozásáért

Pákác Menti Hagyományõrzõ és Gyermekeink kultúrált kikapcsolódásáért

Faluszépítõ Egyesület

Répcevis Község Répcevisi kommunikációs-, kulturális-, 

Önkormányzata szociális- közösségi ház felújítása

Répcevisi Futball Club Répcevesi sportközpont felújítása

Sportegyesület

Répcevisi Futball Club Multifunkcionális pihenõhelyek 

Sportegyesület az Alpokalja déli kerékpárútjai mentén

Pákác Menti Hagyományõrzõ Közösségi épület felújítása, Szabadidõs és

és Faluszépítõ Egyesület pihenõpark kialakítása, 

Temetõ felújítása Répcevisen

Répcevis Római Katolikus Emlékház kialakítása Répcevisen

Egyházközség

Szetmár-Németh Hajnalka Vendégéjszaka a parasztudvarban

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  76 430 836 FT

Répcevis utcakép
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Dioniziárium épületének felújítása Répceszemerén

Szabadidõs és pihenõpark kialakítása Répcevisen

Répceszemerei Római katolikus templom
Komposztáló került kialakításra Répceszemerén 

a környezettudatosság jegyében
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RÖJTÖKMUZSAJ

Pályázó szervezet Projekt címe

Községi Önkormányzat Röjtökmuzsaji Közösségi Ház

Röjtökmuzsaj eszközbeszerzése

Röjtökmuzsaj Községért 

Közalapítvány Röjtökmuzsaji Közalapítvány eszközbeszerzése

Röjtökmuzsaj Községi Röjtökmuzsaji SE szabadidõs 

Sport Egyesület lehetõségeinek bõvítése

Röjtökmuzsaji Községi Röjtökmuzsaj kulturális- és

Önkormányzat sportszolgáltatásainak javítása

Röjtökmuzsaj Községért Röjtökmuzsaji kerékpáros pihenõ, 

Közalapítvány valamint községünk, továbbá 

Ebergõc és Csapod temploma

Muzsaji Ponty Kft. Faházak és kiszolgáló létesítmények 

a horgásztó mentén

Röjtökmuzsaji Községi Röjtökmuzsaj kulturális intézményének

Önkormányzat fûtéskorszerûsítése

Muzsaji Ponty Kft. Vendéglõ Röjtökmuzsajon

Községi Önkormányzat 

Röjtökmuzsaj Röjtökmuzsaji Közösségi Ház külsõ felújítása

Röjtökmuzsaji 

Római Katolikus Egyházközség Röjtökmuzsaji kegytemplom felújítása

Rauner Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Apartmanház kialakítása Röjtökmuzsajon

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  100 268 102 FT

SARRÓD

Pályázó szervezet Projekt címe

Märcz Péterné Vendégház kialakítása Sarród-Fertõújlakon

Kiss Kálmán Turi vendégház szálláshely kialakítása Sarród

Sarród Község Önkormányzat Sarród település megújítása, fejlesztése

Ujvári János Szemléletformáló bemutatóhely létesítése

Sarród Község Önkormányzat Sarródi tájház közösségi, 

hagyományõrzõ programjai

Fülöp Erzsébet Fülöp Vendégház a „hajdani Vasfüggöny mellett”

Sarród Község Önkormányzat Elsõ fecske, termelõi piac kialakítása. 

Helyben, helyieknek helyit.

Segítõ Kéz Közhasznú 

Szociális Szövetkezet Kézmûves Pajta

Árvalányhaj Idõsek Klubja Nádhasznosítás - mintaberuházás a sarródi 

óvodában (térségközi együttmûködéssel)

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:   75 284 015 FT
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Faházak kialakítás alatt, napcellás tetõkkel a horgásztó mentén, Röjtökmuzsaj

Vendéglõ kialakítása Röjtökmuzsajon

Nádhasznosítás-mintaberuházás a sarródi óvodában Turi vendégház kialakítása, Sarród
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SOPRONHORPÁCS

Pályázó szervezet Projekt címe

Sopronhorpácsi Középkori értékeink megõrzéséért -  

Római Katolikus Egyházközség Sopronhorpácsi templom felújítása

Községi Önkormányzat 

Sopronhorpács Faluközpont felújítása Sopronhorpácson

Községi Önkormányzat Helyben a testi- lelki EGÉSZségért! - 

Sopronhorpács komplex szolgáltatásfejlesztés Sopronhorpácson

Sopronhorpácsért ÉRTÉKREND - Közösen a kultúráért

Közhasznú Egyesület Sopronhorpácson

BETA CENTER Kft. ENERGIA szemlÉLET - Napelemes rendszer 

vásárlása a Beta Center Kft-nél

Sopronhorpácsi Aktívan az Alpokalján - turisztikai kerékpáros

Római Katolikus Egyházközség pihenõhely Sopronhorpácson

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  55 690 955 FT

SOPRONKÖVESD

Pályázó szervezet Projekt címe

Sopronkövesd Községi Önkorm. Hol játszanak a gyerekek? 

Sopronkövesd Községi Önkorm. Kerékpáros pihenõhelyek Sopronkövesd,

Nagylózs településeken

Sopronkövesd Községi Önkorm. Helyi piactér létrehozása, indítása Sopronkövesden

Kövirózsa Kulturális Egyesület Sopronkövesd komplex településképi fejlesztése

Bors Péter ev. Kerékpáros-barát Bors Falatozó felújítása

Kövirózsa Kulturális Egyesület Alkotóház, avagy „Mesterségek Háza”

Sopronkövesden

Kövirózsa Kulturális Egyesület Sopronkövesdi kulturális fejlesztés - mobilszínpad

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  45 609 938 FT

SZAKONY

Pályázó szervezet Projekt címe

Öregpitvar Kft. Vidéki Gasztronómiai Lovas és Kulturális

Programhelyszín létesítése Szakonyban

Római Katolikus Plébánia 

Szakony Szakonyi Római Kat.Templom felújítása

Önkéntes Tûzoltó Egyesület Az élhetõ falu - Közösségi Ház létrehozása és

Szakony programok szervezése Szakonyban és 

mikrotérségében

Boros Rudolfné ev. Iroda felújítás és eszközbeszerzés Szakonyban

Szakony Község Önkormányzata Közösen a múltért, jelenért, jövõért! - 

a Közösségi Ház fejlesztése Szakonyban

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  43 311 490 FT
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A Kövesdi Alkotóház is megnyitja kapuit

A szakonyi Kemencés Csárda ételkülönlegességeivel

Sopronkövesden a megújult Bors Falatozó várja a kerékpárosokat is Az elsõk közt újult meg a szakonyi katolikus templom



Und
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ÚJKÉR

Pályázó szervezet Projekt címe

Újkéri Római Katolikus Az Újkéri Római Katolikus Templom külsõ

Egyházközség felújítása

Újkér Község Önkormányzat Településközpont felújítása Újkéren

Újkér Község Önkormányzata Újkér fejlesztése (tájház megõrzése)

Újkéri Faluszépítõ és Újkéri köztemetõk felújítása 

Hagyományõrzõ Egyesület a XXI. századi igények tükrében

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:  41 084 935 FT

UND

Pályázó szervezet Projekt címe

Önkormányzat Und Szabadidõpark kialakítása Undon

Undi Horvát Egyesület Horvát nemzetiségi tájház kialakítása Undon

Magyarországi Gradistyei 

Horvátok Egyesülete Horvát nemzetiségi ruhakölcsönzõ létesítése

Undi Labdarúgó Egyesület Sportközpont fejlestése Undon

Undi Horvát Egyesület Hagyományápoló rendezvények Undon

Innovatív Platform A Kerékpáros Mintatérségünkért, 

Nonprofit Kft. Naturama túraútvonalak népszerûsítéséért

Undi Horvát Egyesület Pihenõpark kialakítása Undon

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:   35 813 562 FT

VÖLCSEJ

Pályázó szervezet Projekt címe

Völcsej Község Önkormányzat Völcseji falumegújítás és fejlesztés

Völcsej Község Önkormányzat Kultúr-ÁLOM = Kultúrálom!

Völcsej Község Önkormányzat Közösségépítést ösztönzõ, egészséges

életmódra nevelést elõsegítõ fejlesztés 

Völcsejen

Völcsej Község Önkormányzata Faluképi komplex fejlesztés - játszótér, 

park, temetõ

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:   26 090 861 FT
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Játszótér fejlesztés, Völcsej

Völcseji falumegújítás és fejlesztés

Az újkéri tájház egyik szobája Az undi táncosok készülõdnek
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ZSIRA

Pályázó szervezet Projekt címe

Savaria Agentura Kft. A zsirai Napvirág vendégház minõségi fejlesztése

Radics Anita Gabriella Természetgyógyászati rendelõ kialakítása Zsirán

Innovatív Platform Nonprofit Kft. „Egész-Élet-Mód Klub” kistérségünk egész(ség)-éért

Sonnengolf G. C. Nonprofit Kft. Golfrégió - Golfpályák közötti 

együttmûködés fejlesztése

Szivárványhíd Alapítvány Zsirai Õszi Napok

Zsira Község Önkormányzata GYERTYALÁNG-ravatalozó felújítása Zsirán

Zsirai Római Katolikus 

Egyházközség A Zsirai Római Katolikus Templom tetõfelújítása

Zsira Község Önkormányzat HELYI ÉRTÉK - helyi termékbolt kialakítása 

a zsirai kultúrházban

Zsira Község Önkormányzat Szemléletformáló megújuló energetika használata

és bemutatása a zsirai kultúrház épületében

SP- Tourist Nonprofit Kft. Falusi szálláshely létesítése Zsirán

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:   99 463 249 FT
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Napnyugat Bringa kerékpárkölcsönzõ, Zsira Zsirán megújult a ravatalozó is

Golfrégió - Golfpályák közötti együttmûködés fejlesztése

Helyi termékbolt nyílt Zsirán
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