
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ 
az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 

20 19. év október hónap 1. nap – december hónap 31. nap időszak tevékenységéről 
 

1. Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket!  

 

1.1. Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai. 

 

A Helyi Fejlesztési Stratégia harmadik alkalommal került módosításra, melyet 2019. november 

14-én az egyesület elnöksége elfogadott, így megküldésre került az Irányító Hatóság felé. A Helyi 

Fejlesztési Stratégiában átvezetésre kerültek a módosított Együttműködési Megállapodás által 

többletforrással megnövelt működési és a fejlesztési keretek. A Stratégia két új felhívással került 

kiegészítésre, a „Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű 

fejlesztése által” 66 millió Ft fejlesztési forrás kerettel és a ,,Szelíd turizmus- és gazdaságfejlesztési 

modellprogramok az Alpokalja-Fertő táj térségében” című felhívás 25 millió Ft fejlesztési forrás 

kerettel. A Cselekvési terv fejezetben az intézkedések leírása közé beemelésre kerültek az új 

felhívás törzsadatai is. A módosítás előtt rendelkezésre álló fejlesztési forrásunk 401 367 599 Ft. 

(15 214 238 Ft többletforrást kapott egyesületünk). A módosítással az alábbiak szerint alakult a 

HACS fejlesztési kerete:  

 
Intézkedések 

(beavatkozási területek) 

Teljes 
keret 

mFt 

Támogatás 

/projekt mFt 

Támogatás 

intenzitás 

nem gazd. 

fejlesztés1 

gazd. 

fejlesztés 

1.1 KultúrHáló Kislépték 60,779209 2,5 85%/90% 60,779209 0 

1.2. KultúrHáló Komplex  70 10 85%/90% 70 0 

2. Fecskeház Program 20 10 75%/85% 20 0 

3.1 
Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége 
jegyében 

52,141126 4 50%/60% 0 52,141126 

3.2 
Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő 
táj térség mikrovállalkozásainak 
kisléptékű fejlesztése által 

66 6 50%/60% 0 66 

4.1. 
Kerékpáros és aktív turizmust erősítő 
kisléptékű kezdeményezések 
támogatása 

97,367 4 50%/60%  0 97,367 

4.2. 
Kerékpáros és aktív turizmust erősítő 
komplex kezdeményezések 
támogatása 

25,211165 10 85%/90% 25,211165 0 

4.3. 
Szelíd turizmus- és gazdaságfejlesztési 
modellprogramok az Alpokalja-Fertő táj 
térségében 

25,083337 9 100% 0 25,083337 

 
ÖSSZESEN: 

 
 

175,9904 mFt 
42% 

240,5915 mFt 
58% 

416,581837 mFt 

 

                                                           
1
 A kerékpáros turizmus és a vidék minősége intézkedések 2. célterületei közvetett gazdaságfejlesztésnek minősülnek, ezért 

az útmutató szerint a nem gazdaságfejlesztési intézkedési körbe kerülnek  



 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

A módosítás előtt rendelkezésre álló működési forrásunk 76 872 478 Ft. (3 466 695 Ft 
többletforrást kapott egyesületünk 2019. novemberében). A források felhasználásának végső 
határideje 2020. december 31. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtási határideje 2021. január 
15. 

  Forrás: EMVA LEADER 19.4 alintézkedés 

  2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 12,809469 20,409743 20,32137 14,54058 12,258011 80,339173 

Működési költségek 2,5618938 4,0819486 4,064274 2,908116 2,4516022 64,2713384 

Animációs költségek 12,809469 20,409743 20,32137 14,54058 12,258011 16,0678346 

egyéb kiadások 0 0 0 0 0 0 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12,809469 20,409743 20,32137 14,54058 12,258011 80,339173 

Működési finanszírozás 
(módosított) 

12,809469 20,409743 20,32137 14,54058 12,258011 80,339173 

 

1.2. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk. 

A „Turizmus Kislépték” intézkedésünk októberi végső záró napjáig (2019. október 4.) 5 db 
pályázat érkezett be. A beérkezett pályázatok 50% támogatási intenzitás mellett, 15,2 millió 
forint fejlesztési támogatást igényelt turisztikai fejlesztési elképzelései megvalósításához. 

1. Szentkői Sörház Kft. – Szentkői – a sörfőzés élményének helyszíne – turisztikai fejlesztés 
Fertőhomok központjában 

2. Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Az Alpokalja - Fertő táj kerékpáros 
turizmusának fejlesztése (a kerékpárkölcsönzés feltételrendszerének bővítése 
Alpokalján, Lövő településen) 

3. SYNEC Kft. – A Levanda Étterem minőségi fejlesztése Kópházán 
4. PALAFOOD CATERING Vendéglátó Bt. – a hegykői KerékBár fejlesztése 
5. Répceszemere Önkormányzat - Répceszemere turizmusának erősítése 

A Védjegyes-Vidék Minősége intézkedés októberi végső záró napjára (2019. október 1.) A 
védjegyes felhíváshoz kapcsolódóan a Védjegy Tanács 2019. szeptember 18-án ülésezett, a 
beérkezett két pályázat (turizmus és kézműves szektorban) került áttekintésre és támogatásra. 
2 db pályázat érkezett be. A beérkezett pályázatok 50% támogatási intenzitás mellett, 2,2 millió 
forint fejlesztési támogatást igényelt termék- és szolgáltatás fejlesztési elképzelései 
megvalósításához. 

1. Baráth Éva – Az Évi Mézi munkakörülményeinek fejlesztése 
2. RHR Kft. - A sarródi Rozália szálláshely minőségi fejlesztése 

A Mikrovállalkozások fejlesztésére irányuló intézkedés decemberi szakaszzáró napjára 
(2019. december 13.) 28 db pályázat érkezett be. A beérkezett pályázatok 50% támogatási 
intenzitás mellett, 116 millió forint fejlesztési támogatást igényelt termék- és szolgáltatás 
fejlesztési elképzelései megvalósításához. A pályázatok benyújtása előtt a pályázók kötelező 
előzetes konzultáción vettek részt az egyesület munkaszervezet vezetőjénél. 



 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

1.  A Z Építészstúdió Fertőhomok 
2. dr. Hampl Ágnes Katalin állatorvos Ágfalva 
3. Agrion Top  Nagylózs 
4. L+P Épitőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató  Iván 
5. Party Rent  Fertőd 
6. Q & Q 2000 Fuvarozó és Szolgáltató  Petőháza 
7. Völgyi Iván Máté Kópháza 
8. Rámháp Balázs Fertőszentmiklós 
9. MIGA 95  Fertőszentmiklós 
10. Kiss-Szabó Renáta Katalin Fertőd 
11. Balogh Miklós Petőháza 
12. Sette Design  Fertőendréd 
13. SOMNI-MED Egészségügyi Kft.  Nagycenk 
14. Gasparics Csilla Sopronkövesd 
15. GOLDENT Fogászati és Fogtechnikai  Kópháza 
16. Benkő Dávid Dániel Agyagosszergény 
17. Gergelyné Szemerits Csilla Hegykő 
18. SACI Könyvelő  Petőháza 
19. Böhm Ferenc Fertőd 
20. HAMVAS KÜLLŐ Erdészeti és Fatömegcikk-

gyártó  
Und 

21. Ambrus-Rácz Ramóna Sopronkövesd 
22. Veritee- Herba Mezőgazdasági, Kereskedelmi 

és Szolgáltató  
Hidegség 

23. Hadarics Csaba Petőháza 
24. FÜ-TECH 2003 Ipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató  
Petőháza 

25. Márkus Barbara Gabriella Nagycenk 
26. Tarnai László Fertőhomok 
27. Ábrahám Gyula Fertőd 
28. Fire-Natura Kereskedelmi és Szolgáltató  Kópháza 

 

A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása 

Ezen időszakban az egyéni tanácsadások voltak jellemzőek. A mikrovállalkozási felhívásban 

kötelező előzetes konzultációt írt elő a HACS, amely azt jelentette, hogy minden pályázónak 

konzultáción kellett részt vennie, és csak egy szinte teljes körűen bemutatott és átbeszélt 

dokumentációra kapta meg a HACS-tól a konzultációs igazolást. Ugyan ez nagyon leterhelő, 

hiszen többkörös és nemcsak személyes egyeztetést igényel, de az ügyintézési feladatokat 

csökkenti és gyorsaságát növeli, illetve sok vitás kérdést még humánus módon képes rendezni.  

Egyesületünk folyamatosan kezeli a változás bejelentéseket, sajnos emiatt szűkös 

kapacitásunkat tovább terhelik a kifizetési kérelmekkel is a projektgazdák.  



 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Más szervezetek által szervezett, de témájában idevágó rendezvények, amelyeken részt 

vettünk:  

Október 17-én a Sághegy Leader Egyesület szervezésében Régiós Találkozón vettünk 

részt mindketten Bögötén. A találkozó egyik fő témája a nyugat-dunántúli HACS-ok közös 

nyertes együttműködési pályázatának „újraütemezése” volt. Az együttműködési pályázat 

egyeztetését követően került sor a Vas Megyei Kormányhivatal osztályvezető asszonyának 

jóvoltából egy HACS képzésre a változás bejelentőkhöz kapcsolódóan, amely nagyon hasznosnak 

bizonyult. A képzést követően az Irányító Hatóság az aktualitásokról tájékoztatott bennünket, 

majd párbeszédben egyeztettünk a felmerülő kérdéseinkhez kapcsolódóan.  

A NAK szervezésében nyáron felállt a 

KAP munkacsoport, ami a következő időszak 

tervezési feladataiért felelős. November 

hónapban tematikus workshopok keretében 

vonják be az érintett szereplőket a 

helyzetelemzési munkákba. A LEADER 

program a 9 új KAP célból az Élő vidéki 

területekhez kapcsolódik. A november 27-i, 

Dunaharasztin tartott műhelymunka fókusza 

a helyi kezdeményezések voltak. A kezdet 

biztató, reméljük, hogy a továbbiakban is 

megmarad a párbeszéd. Nagy öröm volt Maácz 

Miklóssal újra találkozni. Egyesületünket Páliné Keller Csilla képviselte a workshopon. 

 

Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos 

tevékenységeket!  

 

1.3.  A helyi szereplők animálási, vagy egyéb célú képzése 

Egyesületünk számos hálózati programot indított már az előző időszakban, melyeket 

folyamatosan működtetünk, illetve továbbfejlesztésükön dolgozunk.  

Vidék Minősége Védjegy Hálózati program 

 

Az elmúlt negyedévben egy minősített taggal bővült Turizmus 
szektorunk, Aschenbrenner-Frank Júlia– Zsirai Lovarda, akinél 
november 18-án jártunk minősíteni.  

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Adventi Forgatag a Vidék Minősége jegyében Kézműves Vásár 

 

December 7-én került megrendezésre 

hagyományos Karácsonyi Kézműves Vásárunk a 

Vidék Minősége jegyében Hegykőn a Tornácos 

Házban. 

A karácsonyi vásárt az étterem Télikertjében 

tartottuk, ahol divatékszereket, festményeket, 

verses köteteket, lekvárokat, kerámiákat, 

díszárukat és egyéb kézműves termékeket 

csodálhattak meg és élvezhettek a résztvevők. A 

vásáron a Vidék Minősége hálózat kézművesei 

mellett számos térségbeli kézműves és élelmiszeres képviseltette magát. Mindemellett a Ház 

helyi cukrászüzemében készült finom süteményeket is megkóstolhatták és vásárolhatták a 

jelenlévők. A Borostyán teremben, a vásárral párhuzamosan, színes programokon vehettek részt 

kicsik és nagyok egyaránt, mint például » különböző gyermekfoglalkozásokon (karácsonyfa 

díszek készítése) Szováti Szilvivel és Szilágyi 

Évával » adventi mesedélutánon és 

játszódélutánon Kászoni Edittel (Fertő parti 

Felfedező társasjáték megálmodója) »egy kis 

természetismereti játszóházban és kiselőadáson 

Tislér Diával » Dr. Gergely István és Völgyi János 

költők közös karácsonyi felolvasóestjén, majd 

közös adventi gyertyagyújtással zártuk a 

programot, illetve Tislér Dia által felajánlott 

nyeremények kerültek kisorsolásra a gyerkőcök 

segítségével.  

Az idei évben a kézművesek és a szervezők 50.000 

Ft értékű támogatást ajánlott fel a Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ részére, 

melyet Germann Bernadett intézményvezető vett át. A támogatást a 2020-as évben felmerülő 

szociális költségekre fogják fordítani a rászoruló családok körében.  

 

Az Értékőr Hálózat  
 

Az Értékőr hálózati projektben augusztus végéig kellett a képzési modullal 

elszámolnunk, és szeptember végéig volt szükséges a 6 kiválasztott számára a 

mentoring programot összeállítanunk. Ezen mentorálásban főként gyakorlati 

tudásszerzésre, jó gyakorlatok megismerésére helyezzük a hangsúlyt.  



 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

A mentoring program harmadik elemeként 

november 13-án Taljándörögdön jártunk a 

KincsesHázban jártunk. Hoffner Tibor és 

csapata bemutatta nekünk a KÖSZI Bázist, 

amely értékfeltárással, fiatalok megtartásával, 

generációk együttműködésével foglalkozik, 

működtetve az ifjúsági Értékőr Hálózatot 

(immáron a Kárpát-medencében), a 

Népfőiskolát, az Ifjúsági Kulcsfigura és 

Inkubátor Programot, segítve más térségek 

közösségi tervezési folyamatait tudásuk 

átadásával. Tevékenységük 

megvalósíthatóságáért szoros partnerséget ápolnak a térségi LEADER csoportjukkal és a 

Nemzeti Művelődési Intézettel.  

November 26-án, Hegykőn folytattuk Értékőr 

Mentoring Programunkat. A 4. alkalmon 

Matkovics István mediátor segítségével a 

stressz kezelésének módjaival, az asszertív 

kommunikáció alkalmazásával, a megoldásra 

törekvő kommunikációs stratégiákkal, valamint a 

közösségi problémamegoldás módszereivel 

ismerkedtek nemcsak elméletben, hanem 

gyakorlatok segítségével is a résztvevők. 

 

Térségi Múzeumhálózat 

Hálózati megbeszélést tartottunk november 15-én, Kópházán térségünk tájházai, 
múzeumai, kiállító terei részére a Kópházi TOP pályázat keretén belül. Az önkormányzat 
elnyert „Nemzetiségek együttműködése a térség turisztikai fejlődéséért” című 
pályázatában célul tűzte ki a regionális múzeumhálózatnak a felépítését, összefogását és 
fejlesztését különböző marketing eszközök bevonásával (közös honlap, molinók, 
belépőjegyek, közös kiadvány) 
 
V. Térségi Jövőkép Műhely előkészítése 

Térségünk települései 2007 óta szoros együttműködésüknek köszönhetően sikeresen 
fejlődtek az elmúlt években. Immáron 5. alkalommal szervezünk, ezen alkalommal a 
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulással együttműködésben, településeink vezetői 
számára kétnapos műhelymunkát. Legutóbb 2015-ben Zircen nyílt alkalom a közös 



 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

gondolkodásra. Az önkormányzati választások és a 2014-20-as programozási időszak 
vége adja meg az alapját egy hasonló találkozásnak. A műhely tervezett időpontja: 2020. 
január 13-14., tervezett helyszíne: Visegrád, Royal Club Hotel 

A jelentkezéseket december 19-ig vártuk az önkormányzatoktól, a szállodával 
előzetesen, opcionálisan megtörtént a szállás befoglalása december 12-én, majd január 
elején pontosításra kerül a beérkezett jelentkezések alapján.  

2.1. A helyi tájékoztató rendezvények tartása 

Az aktuális negyedévben ilyen jellegű rendezvényt nem tartottunk.  

A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása. 

A beszámoló időszakában egyesületünk folyamatosan működött fertőszéplaki irodánkban, 
a szakmai, minőségi munka ellátásához szükséges humán erőforrás biztosításával, 2 fő teljes 
munkaidőben foglalkoztatott kollégával, valamint Varga Krisztina külső szakértőként való 
bevonásával.  
 
Egyesületi projektjeink megvalósításainak elindulásával egy-egy projekt kapcsán külső 
projektmenedzserek, koordinátorok bevonásával kezdtük meg a hálózati munkákat, akik a 
szükséges erőforrásokat biztosítják számunkra, összesen 5 fő külső koordinátorral 
indítottuk útjára a feladatokat. 
- a KulinART projektbe Kiss-Szabó Renáta és Téglás Edit kerültek bevonásra,  
- az Örökségünk projektbe Wellner Andrea és Doroginé Melinda igazgatóasszonyok,  
- a térségi védjegyes hálózati munkába pedig Füzi-Horváth Veronika.  
 

Az iroda és a munkaszervezet 
fenntartásával kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítése, 
különös tekintettel a TO-ban 
szereplő indikátoroknak 
megfelelően. Az irodára és/vagy 
a munkaszervezetre 
vonatkozóan a beszámolási 
időszakban bekövetkezett 
változások.  

 
2019. október 14. napjáig benyújtottuk a 2019. év harmadik negyedévéhez kapcsolódó 
kifizetési kérelmünket, melyhez kapcsolódóan 2019. december 6. napon megkaptuk a KK 
jóváhagyását 3 684 762,-Ft-ról, és ezt követően az összeg átutalásra is került a 
bankszámlánkra. A 2019-es év negyedik negyedév kifizetési kérelmét is összeállítottuk, 3 
825 269,- Ft igénnyel, melyet 2020. januárjában nyújtunk be.  
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

A 2019-es évben 15 410 334 Ft-ot költöttünk működésre.  A 2020-as évre 11,38 millió 
Ft működési támogatásunk marad, melyet a két fő foglalkoztatott 1,5 főre csökkentésével 
oldunk meg, és amennyiben szükséges, minimális önerőt vonunk be.  
 
Bízunk bent, hogy az Irányító Hatóság a 2021-es évre a feladatellátás szükségessége végett 
biztosít működésre forrást, illetve 2022-ben az új időszak tervezéséhez kapcsolódóan 
rendelkezésre áll majd a HFS tervezéshez kapcsolódó támogatás, melynek előfeltétele a HACS-
ok kiválasztása.  
 
1.4. Egyebek 

Egyéb projekt menedzsment feladatok ellátása 

Egyesületünk a finanszírozási problémák megelőzésére, a likviditás megőrzésére több 
pályázatban vállalt menedzsment feladat ellátásokat:  

 TOP – Fertőszentmiklós (Turisztikai)  
 EFOP - Nagycenk – közösségi tér fejlesztése) 
 EFOP – Fertőd - Esély Otthon (Vidék Olimpia, Értékőr) 
 VP - Külterületi utak – 2 konzorcium (Fertőd és Fertőszentmiklós városok konzorciumai) 
 

 
LEADER Együttműködési pályázatok megvalósítása 
 
Több projektben vállaltunk partnerséget, ezek előrehaladását mutatjuk be itt:  
 
 

Élménytúrák Tavak mentén - Tisza-tó és Fertő-tó együttműködése 

 
A projekt nyáron kapta meg támogatói okiratát, amelyben térségünkből a Hegykői és a 
Napnyugat Turisztikai Egyesület a partnerei a Borsodi Leader Egyesületnek.  
 
A projekt első mérföldköve módosításra került, így a kezdeti eszközbeszerzéseket (kerékpárok, 
kerékpár-és kenuszállítók, walki-talki készülékek..stb.) tartalmazó első kifizetési kérelmet 
december hónapban nyújtottuk be.   
 
A projekt belső szakmai tartalmának meghatározására több megbeszélést is tartottunk:  

- 2019. október 1-2. – Hegykő és Zsira helyszíneken két napon át érleltük a borsodi 

kollégákkal közösen a túrák célját, a tervezett térkép és honlap tartalmát. A részletes 

program csatolásra kerül. 

- 2019.december 4.-én Hegykőn pedig tartottunk egy TÉRSÉGI TÚRAVEZETŐI 
HÁLÓZATÁNAK felállítása című műhelymegbeszélést, amelyhez kapcsolódóan a meghívó 
csatolásra kerül.  

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

KochArt kezdeményezés 

 

A KochArt olyan vendéglátók szövetsége a tiroli Brixen völgyben, akik térségük termékeit 

dolgozzák fel konyháikban, azoknak kiemelt figyelmet szentelve az étlapjukon. Évente többször 

közösen rendeznek helyi különlegességekről szóló heteket, melyek nagy népszerűségnek 

örvendnek nemcsak a turisták, hanem a helyi lakosság körében is. Szakácsaik továbbképzéseken 

vesznek részt, ahol elsősorban a hagyományos és az innovatív konyha elkészítési módjairól 

szerezhetnek újabb ismereteket. Nagy hangsúlyt fektetnek a térségi és a nemzeti konyha 

elfeledett különlegességeinek újbóli felfedezésére, hogy azok az étlapra kerülve tovább 

színesítsék a kínálatot. A termékek származásának és minőségének biztosítása rendkívül fontos. 

Taggá kizárólag olyan á la carte éttermet működtető vendéglátó egység válhat, mely azonosulni 

tud és szeretne a térségi termékek feldolgozását hangsúlyozó közösség filozófiájával. A KochArt-

nak is köszönhetően az osztrák térséget jelentős gasztro régióként tartják számon, mely 

kétségtelenül a helyi minőségi termékekre és egy rendkívül erős összefogásra épít a helyi 

termelők és vendéglátók között, méltó példát állítva ezzel más, szintén a helyi, önellátó 

gazdaságot erősíteni kívánó térségek elé.  

 

Ízek-Séfek-Kalandok 

Az Alpokalja-Fertő-táj Vidékfejlesztési Egyesület ennek a jó példának a gyakorlati átvételét, 

megvalósítását tűzte ki célul. A projekt sikerességének záloga a benne szereplő résztvevők közös 

gondolkodása.  

Megszületett a program magyar neve is: KulinART, a logó kialakítása folyamatban van.  

Októberben megkötöttük Kiss-Szabó Renátával a KulinArt koordinátori szerződést, és Renáta 

nekilátott a megvalósításhoz szükséges 

- étterem hálózat megszervezéséhez és  

- a minősített védjegyes élelmiszer előállítók felkereséséhez, újak felkutatására 

- előkészítette a január eleji Nemzetközi Szimpóziumot, ahová meghívtuk az osztrák 

KochArt koordinátort, Katie Troppert is. 

 

Örökségünk Témahét projekt 

 
Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 2008 óta dolgozik együtt a néhai sopron-fertődi 

térség 10 általános iskolájával egy témahét projekten. Célunk az identitás erősítése egy 

szélesebb körű tudás és a személyes találkozások, személyes tapasztalások által volt. A program 

10 térségi általános iskola bevonásával, a 7. osztályosok megszólításával fut a 2011/12-es tanév 

óta. Az iskolákkal közösen benyújtott, és most 2019. augusztusában elnyert pályázatunk célja az 

Örökségünk program témahét felülvizsgálata, pedagógiai-módszertani továbbfejlesztése, a 

témahetek alatt folyó oktatói munka interaktív tananyagokkal, pedagógusfelkészítéssel, kísérleti 

héttel való szakmai támogatása.  

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

2019. október 9-én 14 órától Hegykőn, a Tornácos Házban tartottuk a projekt indító 

megbeszélését. A találkozó központi témája a meglévő témahét tananyag továbbfejlesztése, az 

oktatást segítő, megkönnyítő interaktív tananyag kialakítása volt. Természetesen áttekintettük a 

projekt szakmai tartalmi elemeit, a lehetséges ütemtervet, és minden, a projekt sikeres 

megvalósítását támogató tevékenységet.  

2019. október 16-án további tananyagfejlesztéshez kapcsolódó találkozót szerveztünk Lövőn, 

amely a tényleges munka megkezdésének feltétele volt.  

 

Felvettük a kapcsolatot az Őrségi partnereinkkel is, ők részt vettek a hegykői alkalmunkon, majd 

ezt követően 2019. december 17-én Szentgotthárdon tartottunk egy közös 

műhelymegbeszélést, ahol a munkaszervezet vezető egyrészt az intézményvezetőkkel, másrészt 

az ottani menedzsment team-el pontosította a teendőket. 2020. január végére tervezett 

Őriszentpéteri fórum tervét is egyeztettük, az ehhez kapcsolódó előzetes bejelentést még 

karácsony előtt teljesítettük.  

NYD HACS Akadémia 

A Bakonyért Egyesület november 28-ára vállalta a Nyugat-dunántúli HACS-ok közös 

projektjének következő elemét, mely a készülő kisfilmhez kapcsolódó forgatókönyvíró nap volt, 

Zircen, ahol egyesületünktől a munkaszervezet vezető vett részt.  

Egyesületi honlap, kommunikáció:  

Az előírások szerint elkészítettük az egyesület irodai tábláját az arculati kézikönyv szerint. Az 

egyesület honlappal és ahhoz kapcsolt fbook oldallal rendelkezik.  

- Honlapunkat folyamatosan frissítjük hírekkel, programokkal. A honlap automatikusan a 

feliratkozottak részére kéthetente elektronikus hírlevelet küld ki, melyet a cikkek és a 

programok menükből vág össze.  

- Fbook oldal adatai: 673 kedvelője van, átlagosan 665 aktív olvasója, összesen átlagosan 

7869 a napi elérése. A napi elérés 1.000-14.000 látogató közt mozog.  

Ezen túl egyesületünk fő kommunikációs eszköze a google csoportos levelezés. Rendelkezünk 

több csoporttal: elnökség, egyesületi tagság, védjegy hálózat, kultúrháló, örökségháló, térségi 

települések. A módszer lehetségessé tesz nagyon gyorsan célirányos információ átadást, gyakran 

használjuk ezen lehetőséget.  



 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

3. Rendezvények  

Események, amelyeken részt vettünk: 

 2019. október 17. – Bögöte, Régiós értekezlet, meghívó, jelenléti ív, emlékeztető 

 2019. november 26. – Sümeg, Évzáró ünnepség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, 

meghívó, emlékeztető 

 2019. november 27. – Dunaharaszti, NAK tematikus workshop, beszámoló 

 2019. november 28. – Zirc, NYDR HACS Akadémia műhelytalálkozó, meghívó, 

emlékeztető, jelenléti ív 

 

Események, amelyeket szerveztünk:  

 2019. október 1-2. – Hegykő és Zsira, Élménytúrák tavak mentén műhelytalálkozó, 

részletes program, beszámoló 

 2019. október 9. – Hegykő, Örökségünk projekt műhelymunka, képes beszámoló 

 2019. október 16. – Lövő, Örökségünk projekt műhelymunka, képes beszámoló 

 2019. november 14. – Fertőszéplak, Elnökségi ülés, meghívó 

 2019. november 15. – Kópháza, Térségi Múzeum és Kiállító terek hálózati megbeszélés, 

meghívó 

 2019. december 4. – Hegykő, Élménytúrák tavak mentén Térségi Túravezetői Hálózat 

megbeszélés, meghívó 

 2019. december 7. – Hegykő, Adventi Forgatag a Vidék Minősége jegyében kézműves 

vásár, beszámoló 

 2019. december 17. – Szentgotthárd, Örökségünk projekt műhelymegbeszélés, 

beszámoló, előadás 

 

Kelt: Fertőszéplak, 2020. január 10. 

 

 

Készítette: Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető sk. 




































































































