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„A határ nem az, ahol valami véget ér,  
hanem, ahogy azt már a görögök is tudták, 

a határ az, amelynél valaminek  
a léte kezdetét veszi.”

MARTIN HEIDEGGER

Forduljon csapatunkhoz  
bizalommal!

Igazgatói köszöntő

A valaha gazdaságilag, társadalmilag és kulturálisan egy egységet alkotó 
térségek összekapcsolása, a határon átnyúló együttműködések fejlesztése, 
a közösségépítő és területfejlesztési tevékenységek erősítése; ez az Arrabona 
EGTC. A szervezet igazgatójaként tisztelettel köszöntöm Önt!

A 2011-ben létrejött Csoportosulásunk fő céljai az érintett szlovák-magyar 
határ menti térség (jelenleg Szigetköz, Mosoni-sík, Sokoróalja, illetve Csallóköz 
és Mátyusföld) gazdasági és társadalmi kohéziójának növelése, valamint  
a Duna-völgy mint ökológiai rendszer egyensúlyának közvetlen és közvetett 
módon történő megőrzése és fenntartása. Eme célok elérése érdekében az 
Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás mellett területi együttműködés-
ben létrejövő programokat, projekteket valósítunk meg. Emellett vállalkozá-
si tevékenységet is folytatunk pályázatírás, projektmenedzsment területén, 
hozzájárulva a térség fejlesztéséhez, előmozdítva a határon átnyúló együtt-
működések lehetőségét is.

Jelenleg 36 önkormányzat tartozik tagjaink közé a határ mindkét oldaláról, 
de a csoportosulásunk vár minden olyan helyi és regionális hatóságot, közjo-
gi intézményt, illetve a felsorolt szervezetek által alkotott társulást tagjai közé, 
aki egyetért azzal, hogy a térségi gondolkodásé a jövő, hogy a határ nemcsak 
elválaszt, hanem össze is köthet, és hogy együtt erősebbek lehetünk.

Németh Tamás Zoltán,

az Arrabona EGTC igazgatója

Székhely:  9021 Győr, Városház tér 1.
Iroda:  9025 Győr, Radnóti Miklós u. 46.
Telefon:  +36 20 449 1092
Email: info@arrabona.eu
Web:  www.arrabona.eu
Fb:   www.facebook.com/arrabonaegtc

Arrabona EGTC központi elérhetőségei:
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ZÖLDHULLADÉK  
KEZELÉS 

Települési hulladékgyűjtés/ 
zöldhulladék kezelés/komposztálás 
Zöldterületek kezelése települések 

közötti együttműködésben

A szemétszállítás és szemétkezelés okos megoldásai településméretenként 
változhatnak. Van azonban, ami mindenhol egyformán fontos: a megoldás 
legyen jogszerű, újrahasznosító – és ha lehet, a pénzt ne vigye, hanem hozza!

A zöldfelületeink karbantartásának feladata mindenhol azonos, az igazán jó 
megoldások drágák. Közös gépparkkal és munkaerővel nem csak a parkok 
gondozása, de akár a szúnyogirtás is megoldható.

Szlovákiában és Magyarországon az önkormányzatokat terhelő hulladékgaz-
dálkodási kötelezettség mutat ugyan eltéréseket, de alapvetően mindenütt 
az az elvárás, hogy a fogyasztói társadalom által termelt egyre nagyobb mér-
tékű szemetet úgy kezeljük, hogy az a lehető legkisebb mértékben károsítsa 
a környezetet. A legtökéletesebb megoldás a keletkező szemét mennyisé-
gének csökkentése lenne, de ehhez jelentős szemléletváltásra van szükség 
a fogyasztói lánc minden szereplőjénél: a termelőknél, a kereskedőknél és  
a fogyasztóknál is. Erre jó kampányokat szervezhetünk településünkön  
(filmek vetítésével, szórólapok terjesztésével), ami már rövid távon is mérhető 

Témagazda:

Dunakiliti (27),  Nagymegyer (48),

Érdeklődő települések:

Abda (20),  Bágyogszovát (21),  Béke (23),  Börcs (25), Dunaszerdahely (30),   
Dunasziget (31),  Nagymegyer (48)

eredményt hozhat a szemét csökkenésében. Leginkább a háztartási hulladék 
szelektív gyűjtésével érhetünk el eredményeket, nem csak a települési költ-
ségvetés megtakarításaiban, hanem a környezeti terhelés csökkentésében is. 
Mivel nem minden hulladék szemét, az alternatív hulladékfeldolgozás tech-
nológiáinak úttörőiként is élen járhatunk, pl. a komposztkezelésben. Települé-
seink kiemelt értéke – különösen az egyre zsúfoltabb nagyvárosokhoz képest –  
a lakóövezeten belüli nagy zöldterületek. A magántelkek kiterjedt kertjein 
túl a közterületek parkjait is magában foglaló zöld rengeteg újrahasznosít-
ható hulladékot termel – a legújabb üzleti megoldások képesek visszacsa-
tornázni a komposztot az értékláncba, és felhasználásával csökkenthetjük 
kiadásainkat, vagy éppen bevételt termelhetünk.
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KÖZÉPÜLETEINK  
FEJLESZTÉSE 

A bölcsőde, óvoda, művelődési ház és orvosi rendelő modernizálása minden 
település elsődleges feladata. Jó gazda módjára szeretnénk, hogy az épü-
let a település büszkesége legyen: szép, funkcionális és nem utolsó sorban 
energiatakarékos. 

Mindezt lehet egyszerre – de hogyan?

Az önkormányzat elsősorban kötelező közszolgálatatásait igyekszik ma-
gas színvonalon ellátni: azokat a lakossági igényeket elégíti ki, amik nél-
kül a település maga nem működik. A fiatalokat ott lehet megtartani, ahol  
a gyerekeket modern bölcsőde, óvoda és iskola várja: az itt élők identitá-
sának záloga lehet, ha a bölcsődétől az iskola elvégzéséig sikerül magas 
színvonalú, modern intézményeket fenntartani. Az épület nem minden, de 
fontos: egy épületkorszerűsítés képes új lendületet adni elfáradt közössége-
inknek is.

A családoknak és főleg az időseknek biztonságot jelent, ha az orvosi ellá-
tást korszerű környezetben vehetik igénybe – ami egészségházként a pre-
venció központjaként működhet. Megannyi ötletes példa valósult meg az 
Arrabona területén, az épületek funkcióit kombináló centumok, többgene-
rációs megoldások, energiahatékony műszaki beruházások bizonyítják: az 

Témagazda:

Csilizradvány (26),  Dunasziget (31),  Gönyű (33),   Győrújbarát (36),   Győrújfalu (37), 
Halászi (38),  Ikrény (39),  Kisbajcs (41),  Nagyszentjános (49),  Rábapatona (52)

Érdeklődő települések:

Bágyogszovát (21),  Béke (23),  Bőny (24),  Börcs (25), Csilizradvány (26),  Dunakiliti 
(27),  Dunaszeg (28),  Dunaszentpál (29),  Dunaszerdahely (30),  Dunasziget (31),   

Felbár (32),  Gönyű (33),  Győrság (35),  Győrújbarát (36),  Győrújfalu (37),  
Halászi (38),  Ikrény (39),  Kimle (40),  Kisbajcs (41),  Mecsér (44),   

Mosonmagyaróvár (45),  Mosonszolnok (46),  Nagyszentjános (49),  Pér (51),  
Rábapatona (52),  Somorja (53),   Vámosszabadi (54)

önkormányzati közfeladat biztosítása sokrétű üzenet a lakosok felé. A lego-
kosabb projektek bevételt is hoznak: az egészségmegőrzéshez kapcsolódó 
szolgáltatások (gyógyszertár, magánrendelő, jógaterem) befogadójaként  
a középület bérbe adásával mindenki csak nyerhet. 
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ÚTHÁLÓZATOK KIÉPÍTÉSE,  
FEJLESZTÉSE 

Településen túlmutató útfejlesztés,  
állami közutak felújítása,

kerékpárút hálózat közösen

Nem a miénk, de nekünk fontos: a településeinken átmenő állami utak ál-
lapota és forgalma alapvetően meghatározza a helyi lakosok életminőségét. 
Hogyan érvényesítsük fejlesztési igényünket?

Térségünk gazdag lehetőségeket kínál a kerékpárral látogatható természeti 
és helyi kulturális értékek bemutatására – de a kerékpárút összeköttetések 
hálózata még hiányzik. Melyik nyomvonal lenne a legjobb, kivel kell össze-
fogni és milyen ütemben lehet megépíteni a kerékpárútjainkat?

Kerékpárutat csak hálózatosan érdemes építeni, ezért fel kell térképezni azo-
kat a településeket, akikkel közös az érdek: rajzoljunk egy közös térképet, 
amire így minden érintett szereplő felkerülhet. Így könnyebb finanszírozást 
találni, megoszlanak a tervezés költségei és feladatai – és több célpontot is 
elérő utakat építhetünk. Az Arrabona területén vannak hiányzó láncszemek  
a térképen, ezek pótlásával nem csak az új kerékpárút építésében érintett tele-
pülések járnak jól, hanem azok is, akik meglévő útjaikat így összekapcsolhatják. 
A megoldás kulcsa a partnerség, ami az Arrabona társulás alapvető célja.

Témagazda:

Pér (51),   Kunsziget (43),  Vámosszabadi (54)

Érdeklődő települések:

Bágyogszovát (21),  Béke (23),  Bőny (24),  Dunakiliti (27),  Dunaszeg (28),  
Dunasziget (31),  Győrság (35),  Halászi (38),  Ikrény (39),  Kisbajcs (41),   

Koroncó (42),  Mecsér (44),  Mosonszolnok (46),  Nagybajcs (47),  Nagymegyer 
(48), Rábapatona (52),  Somorja (53),  Vámosszabadi (54),  Vének (55)

Közútjaink fejlesztésének gondját is magukra veszik a települések még ak-
kor is, ha se nem tulajdonosai, se nem gazdái az útnak. Mégis nekik fontos, 
ők látják és érzik mindennapjaikban a szükségletet, és ők kell, hogy meg-
találják a megoldást a közutak fejlesztésére. A megoldás első lépése itt is  
a partnerség: a közös érdekérvényesítés és tervezés.

Az Arrabona települései attraktív példákkal mutatják be, hogyan lehet  
a helyi érdekeket érvényesítve településközi fejlesztéseket indítani, hogyan 
lehet ügyes műszaki megoldásokkal kombinálni a járda, a kerékpárút és  
a közút fejlesztési projektjeit.
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VÁSÁRTÉR, HELYI PIAC  
FEJLESZTÉSE

Ahol piac vagy vásártér van, ott élet is van! De kell-e mindenhol piac vagy vásár-
tér? Érdemes-e más településsel együttműködni? Hol tud megélni és mi kell 
hozzá, hogy elinduljon?

A helyi piac mindig túlmutat a helyi érdekeken, és mindig többről szól, mint 
egyszerű kereskedelemről. Ahol vannak vásárlói igények, ott a települési ön-
kormányzat feladata megteremteni a vásár lehetőségét – ami ha gyökeret ver, 
növekedésnek is indul. A termékek kereskedelmén túl a piac a közösségi élet 
fontos színtere is, számos kiegészítő tevékenységgel. Piacot és vásárt létesíteni 
egyszerre könnyű és nehéz: az adminisztratív, hatósági feladatokon túl meg 
kell találni azokat a szereplőket, akik az üzemeltetésben közreműködnek, akik 
szívügyüknek tartják a vásártér működtetését és sokszor áldozatokat vállalva is 
túlélik a kezdeti nehezebb időszakot. 

A vásártér létesítése és sikeres üzemeltetése nem tűri a túl közeli verseny-
társakat – a szomszédos települések partnersége viszont sokat hozhat  
a konyhára. A vásárnapok egymás közti elosztása, a régi hagyományokat tisz-
teletben tartó és azokra építő szokások felelevenítése, vagyis egyéni sajátossá-
gokról elhíresülő vásárok tartása lehet több település közös célja is. Az Arrabona 
települései közül többen vágynak és terveznek ilyen vásárt tartani, többen már 
bele is vágtak – és partnereket keresnek hozzá.

A vásártartás sikerét erősítő kísérő kulturális, közösségi események a part-
nerségépítés legkézenfekvőbb lehetőségeit hozzák elénk: több település ösz-

Témagazda:

Halászi (38)

Érdeklődő települések:

Börcs (25), Dunakiliti (27),  Dunaszeg (28),   Felbár (32),  Halászi (38),  
Nagyszentjános (49),  Pér (51)

szefogásában fellépési alkalmat kínálhatunk énekes és táncos csoportok be-
mutatkozására, családi programokat és közönségtalálkozókat szervezhetünk 
vásárnapokon. A lehetőségek tárháza kimeríthetetlen!
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IDŐSOTTHON,  
IDŐSÜGYI FEJLESZTÉSEK

Sokak számára megoldatlan probléma az egyedül élő idősekről való gondos-
kodás. Akik család nélkül már nem képesek önállóan boldogulni, de erősen 
kötődnek a faluhoz, a környékhez, szívesen veszik igénybe az önkormányzat 
szolgáltatásait. Hogyan jelenthet ez többletköltség helyett megtakarítást?

Az idősek nappali ellátását biztosító alapellátáson túl bentlakásos formában 
is gondoskodhatunk a rászorulókról – a kellemes, nyugodt környezetet kínáló 
településeink keresett helyszínei az idősotthonoknak. Önkormányzati fenntar-
tásban üzemelő intézményt akkor érdemes létesíteni, ha működését átgon-
doltan, gazdaságosan és fenntartható módon tudjuk biztosítani. Az Arrabona 
tagtelepülései kiváló projekteket valósítottak meg több helyszínen is, bizonyít-
va, hogy az idősekkel is számoló települési modell a hosszú távon életképes 
település mintáját adja. 

Az önkormányzati fenntartásban működő idősotthon minden részletre kiterje-
dő üzleti modell része sok olyan közvetett szempont, ami a piaci alapon műkö-
dő intézményeknél nem tényező. Ilyen pl. a helyi munkaerő biztosításának le-
hetősége, vagy a településre érkező látogatói forgalom igényeinek kielégítése. 

Témagazda:

Abda (20),  Bágyogszovát (21),  Gönyű (33), 

Érdeklődő települések:

Dunaszeg (28),  Győrújbarát (36),  Kisbajcs (41),  Mosonszolnok (46),   
Vámosszabadi (54),  

A települési projekt esetében az is nyereség, ha az intézmény számára olyan in-
gatlant sikerül felújítani, ami meghatározza az utcaképet. Az üzleti modell leg-
fontosabb tétele azonban itt is a pénzügyi fenntarthatóság, aminek záloga az 
energiahatékony, megújuló energiaforrásokat hasznosító beruházás vállalása. 
Ezzel akár már rövid távon is megtérülő intézményfejlesztést hajthatunk végre, 
vagy akár olyan új intézményt is létesíthetünk, ami bevételt termel, munkahe-
lyet teremt és megerősíti a települési önkormányzatot. A buktatók elkerülése 
érdekében a projektet mindenképpen ajánlatos tapasztalatcsere céljából part-
nerség építésével kezdeni!
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TURISZTIKAI  
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Vizes helyszínek és a turisztikai kínálat  
fejlesztése, szálláshelyfejlesztés, természeti 

-és kulturális értékek bemutatása,  
közös rendezvénynaptár alkalmazása

A Duna kimeríthetetlen lehetőségeket nyújt a látogatók idecsábítására – a leg-
kreatívabb fejlesztési projektek pedig ma már nem feltétlenül a legdrágábbak. 
Hogyan éri meg, kiket vonjunk be és kiket ne?

Településeinken ma még nincs megfelelő számú szálláshely, a kínálat bővítésé-
ben az önkormányzatoknak is fontos szerep juthat. A jól működő szálláshelyhez 
nem elég egy ingatlan, a keresletet és a kínálatot okosan kell összehangolni – 
ennek a kulcsa a jól kialakított partnerség.

Településeink múltja, rejtett értékei csipkerózsika álomból ébredve várják, hogy 
életre kelhessenek. Tanösvény, tájház, szabadtéri múzeum működtetésével a 
helyiek identitása is erősödik, településeink hírneve is messzebbre jut. Mitől 
lesz sikeres egy ilyen projekt?

Témagazda:

Dunaszeg (28),  Dunaszentpál (29),  Dunaszerdahely (30),  Győr (34),  Győrság (35),    
Kimle (40),  Kunsziget (43),   Nagybajcs (47),  Somorja (53),  Vének (55)

Érdeklődő települések:

Börcs (25),  Dunakiliti (27),  Dunaszeg (28),  Dunasziget (31),  Gönyű (33), Győrság (35),  
Győrújbarát (36), Halászi (38),  Kimle (40),  Kunsziget (43),   

Mecsér (44),  Nagyszentjános (49),  Pér (51),  Rábapatona (52),   
Somorja (53),  Vének (55)
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TELEPÜLÉSI ÚT/JÁRDA/ 
CSAPADÉKCSATORNA  

FEJLESZTÉSE

Útjaink, járdáink és csapadékvíz csatornáink állapota a leglátványosabb problémákat 
okozza – és felújításuk is a leglátványosabb eredményt hozza. Mik a legjobb és legú-
jabb megoldások?

Témagazda:

Bőny (24),  Mosonszolnok (46),   Rábapatona (52),   

Érdeklődő települések:

Béke (23),  Bőny (24),  Dunaszeg (28),  Dunaszerdahely (30),  Dunasziget (31), Győrú-
jbarát krény (27),  Kimle (40),  Kisbajcs (41),  Koroncó (42),  Mecsér (44),  Mosonmag-

yaróvár (45),  Mosonszolnok (46),  Nagybajcs (47),  Vének (55)
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KÖZÖSSÉGI ÉLET  
FEJLESZTÉSE 

Sport és fesztiválhelyszín fejlesztés,  
rendezvények, civil élet, helyi fiatalok  

helyben tartása, programtípusok,  
szolgáltatók megosztása, ajánlása

A közösségi élet sokszínűsége, a helyi lakosok aktivitása a fiatalok helyben 
tartásának kulcsa. Ehhez a település adhat helyszínt: sportpályát, rendezvényparkot, 
fesztiválszínpadot. Ugyanilyen fontos, hogy jól működő támogatási rendszerrel ösz-
tönözze a közösségek működését: fesztiválokkal, sportversenyekkel, sokféle civil 
kezdeményezés felkarolásával. Van, ahol értik ennek a módját! 

Témagazda:

Balony (22),  Béke (23),  Börcs (25),  Felbár (32),  Koroncó (42),   Mecsér (44),   
Mosonmagyaróvár (45),   Nagyudvarnok (50)

Érdeklődő települések:

Abda (20),  Béke (23),  Börcs (25), Dunakiliti (27),  Dunaszeg (28),  Dunaszentpál (29),   
Dunaszerdahely (30),  Dunasziget (31),  Felbár (32),  Gönyű (33),  Győrság (35),   

Mosonmagyaróvár (45),  Nagymegyer (48), Rábapatona (52),  Somorja (53),  
Vének (55)

1918



A faluban munkahelyet és költségvetési bevételt jelentő, 19 idős lakosnak ott-
hont adó bentlakásos gondozóház üzemeltetésében jelentős megtakarítást 
hozott a településképileg is meghatározó épület energetikai felújítása, mely  
a TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00043 azonosítószámú projekt keretében került meg-
valósításra. A nyílászárók cseréjét, az épület hőszigetelését és kazáncserét je-
lentő beruházás eredménye a költséghatékonyabb üzemeltetésen túl, hogy  
a településen jelentősen csökken a károsanyag-kibocsátás, továbbá növekszik 
a megújuló energiaforrások felhasználásának aránya.

A projekt hosszú távú közvetett hatása, hogy a településképet meghatározó 
épület homlokzati felújítása fenntartható módon megvalósult. A település költ-
ségvetésében az energetikai megtakarítás révén költségvetési forrás szabadul 
fel, ami egyéb közösségi célú fejlesztésekre fordítható. A fejlesztés révén a tele-
pülési önkormányzat példát tud mutatni a településen élőknek a fenntartható, 
megújuló energiaforrásokra épülő működésre.

 

Elérhetőség:
Bágyogszovát Község Önkormányzata   I   9145 Bágyogszovát, József Attila u .1. 

polgarmesterbszovat@m-kabel.hu   I   +3696273170
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A régi, funkcióját vesztett polgármesteri hivatal épülete újra a köz szolgálatába 
állt: megújulva átadta helyét a modern és barátságos Rábca Menti Szociális 
Szolgáltató Háznak. Az új feladatoknak megfelelően átalakított épület Abda és 
a szomszédos Ikrény, Börcs időseit várja napközben, napi nyolc órás klubrend-
szerű programokkal, egészségmegőrző szolgáltatásokkal. Az idősek magas 
színvonalú nappali ellátása mellett itt kapott helyet a hivatal szociális irodája is, 
amely így modern és barátságos környezetben tudja ellátni feladatát. Az épü-
letben működik a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat is.

A projekt keretében Abda község Önkormányzata 94 111 415 forint vissza nem 
térítendő támogatásban részesült, melyhez a település további 40 millió forint 
önerőt biztosított

Elérhetőség:
Abda Község Önkormányzata   I   9151 Abda, Szent István u.  3. 

polgarmester@abda.hu   I   +3696553233

20

BÁGYOGSZOVÁT
Idősek bentlakásos otthona  

– egy önként vállalt feladat sikere

ABDA
Komplex szociális térségi szolgáltatóház  

a Rábca mentén



Béke település számos alkalommal rendezte már meg hagyományőrző feszti-
válját, a Békei Nemzetközi Népzenei Fesztivált a Csemadok közreműködésével, 
a Békei Búzavirág és a Béke-Sárosfai Cimbora Daloskörökkel együtt. 

A falu a kapcsolatait többnyire a környékbeli daloskörök révén építi (csallóközi 
és Nyitra környéki daloskörök). Jó kapcsolatot ápol Vásárúttal, Albárral, Máriakál-
nokkal, Gecsével és Vámosszabadival. A rendezvény célja, hogy magyarországi 
és szlovákiai népzenei csapatokat hívjanak meg, hogy mindenki bemutathassa 
saját kultúráját, mélyítse a települések közötti kapcsolatot, emellett minősé-
gi programot kínáljon a békeieknek és a környékről érkezőknek. A rendezvény 
már évtizedes hagyománnyá alakult a település életében. A népzenei feszti-
vál programját színesíti a felvonulás, főzőversenyek, valamint táncmulatság és  
a kulturális tartalom is. A kétévente megrendezett fesztivál nem csupán fellé-
pés, hanem közösségépítés is: a fesztivál különleges programja a falubejárás, 
ahol a helybéli családok portáira betérve vendégül látják a fesztivál közönségét.  
A délutáni fellépéseket az esti közös ünneplés, koncert követi. A fellépők száma 
120-130 fő, 500-600 nézővel. A békei daloskör három (női, férfi és vegyes) cso-
portból áll, amelyek már több nemzetközi díjat is elnyertek.

 

Elérhetőség:
Béke Község Önkormányzata   I   93041 Béke 59 

starosta@mierovo.sk   I   +421(0)315693503
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Balony és Nagybajcs együttműködésében nem a most épült szabadtéri szín-
pad az első megvalósult projekt: a két település a „Putz Antal örökségének  
a folytatása a kulturális élet fellendítésével a szlovák-magyar határ menti régi-
óban” nevű kisprojektben is együtt dolgozott. Ekkor a két község temploma-
iban emléktáblát helyeztek el, illetve Balony község temetőjében felújították 
Putz Antal síremlékét is. A mostani projektben Balony község sikeres pályázata 
alapján nemcsak Balonyban, de a magyarországi Nagybajcs községben is sza-
badtéri színpad épült az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 
Program keretén belül. A fedett szabadtéri színpadot táncparkett fedi. A sza-
badtéri színpad ünnepélyes átadása 2019. augusztus 31-én, a 25. Balonyi falu-
nap keretén belül valósult meg.

Az ERFA hozzájárulás nagysága a két építmény létrehozásához 49 900 euró 
volt. 

Elérhetőség:
Balony Község Önkormányzata   I   23008 Balony 22 

 info@obecbalon.sk   I   +421(0)903209433
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BÉKE
Nemzetközi Népzenei Fesztivál a falu  

dalosköreinek szervezésében

BALONY
Együttműködésben épült  

szabadtéri színpad



Börcs lakossága az 1990-es évek óta mintegy 40%-kal nőtt, ami nyilvánvaló-
an köszönhető a nyugodt, csendes környezetnek, Győr közelségének, de még 
inkább a megőrzött vidéki hangulatnak, és az aktív közösségi-civil életének.  
A község kicsi méretéhez képest  több, számszerint 8 civil szervezet is működik 
a településen, és több neves rendezvényünk is van.

A településen csak 4. osztályig működik általános iskola, utána a gyermekek Ab-
dán vagy Győrben tudják folytatni tanulmányaikat. Fontosnak tartja az önkor-
mányzat, hogy ezeket a fiatalokat ne veszítse el, érezzék, hogy a közösség fontos, 
hasznos és megbecsült tagjai. Börcsön az összes rendezvény az önkormányzat és 
a civilek összefogásával valósul meg. Legyen szó a szervezésről, főzésről, fizikai elő-
készületekről vagy a lebonyolításról. A civilek a falu szépítésében, virágosításában, 
dekorációinak elkészítésében is aktívan részt vesznek. Az egész éves segítő mun-
kájukat az önkormányzat minden év őszén a „Köszönet napjával” hálálja meg. Az 
együttműködési modell sikerét bizonyítja, hogy már körülbelül ugyanannyi „be-
költöző” van a civilek között, mint tősgyökeres börcsi. Szeretnek itt élni, és tenni 
akarnak - és tudnak is - a település fejlődéséért. 

2020-ban, a nehézségek ellenére, pályázati forrásból, és hatalmas civil összefo-
gással felépülhetett az új Tűzoltószertár, és a környezetében sikerült kialakítani 
egy csodás, parkosított zöld övezetet.

Elérhetőség:
Börcs Község Önkormányzata   I   9152 Börcs, Erzsébet tér 4. 

polgarmester@borcs.hu   I   +3696553240
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Bőny község ősrégi település a Cuhai-Bakony-ér mellett. A község magva a te-
rület magasabban fekvő részén alakult ki, de a későbbi terjeszkedés alkalmá-
val a mélyebben fekvő, vízjárta részek is betelepültek. Ezek a területek sokat 
szenvedtek évszázadokon át a Bakony-ér árvizeitől, és a mélyebb lefolyástalan 
részeken összegyülemlett helyi nagycsapadéktól. A települést az itt jelentke-
ző csapadékon kívül a dél, délkelet irányból érkező külterületi vizek is terhelik. 
Ezek üzemi árkokon és közcélú vízfolyásokon közelítik meg a belterületet. Kü-
lönösen rontja a helyzetet, hogy a közcélú vízfolyások zöme át is szeli a belte-
rületet, és csak azt elhagyva csatlakozik a befogadó Cuhai-Bakony-érbe. Nem 
volt egyszerű feladat összehangolni a különböző érdekeket. A külterületi ingat-
lanok gyors, hatékony vízmentesítése azzal is jár, hogy a belterületek nagyobb 
terhelést kapnak. Ezért a belterületen átmenő, és az onnan kivezető medersza-
kaszok kiépítése elsődleges szempont volt a korábbi rendezésnél és napjaink-
ban is.

 

Elérhetőség:
Bőny Község Önkormányzata   I   9073 Bőny, Rákóczi Ferenc utca 10. 

polgarmester@bony.hu   I   +3696351011
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BÖRCS
Egy közösen működtetett falu, egy 

közösen épített új Tűzoltószertár

BŐNY
Bel- és külterületi  szempontok össze-
hangolása a csapadékvízkezelésben



Dunakiliti munkahelyekben és bevételben bővelkedő település, ahol a rende-
zett környezet több országos, sőt, nemzetközi elismerésben részesült. A falu 
fennállásának 850 éves évfordulójának évében, 2015-ben, a Virágos Magyaror-
szágért verseny első helyezettje lett. Szintén ebben az évben, és 2017-ben is  
a Magyarországi Falumegújítási Díj kiváló fokozatát nyerte el. 2016-ban továbbá 
Dunakiliti képviselte a magyarországi falvakat az Entente Florale Europe ran-
gos környezetszépítő versenyen, ahol ezüst minősítést kapott.

A megszerzett rangos elismeréseket azonban meg is kell tartani, ezért az idő-
sek és a fiatalok szemléletformálásán túl cél a környezetet gondozó közösség 
formálása is. A vendégváró település a rendezett környezetben látja a turizmus 
fellendülésének alapját. Ehhez a Településüzemeltetési Kft. professzionális köz-
térgondozó tevékenységén kívül a helyben élők elkötelezett, versenyszellemet 
is kedvelő hozzáállása is szükséges.

Mi jellemzi Dunakilitit ma? Rendezett, gondozott falukép, kisebb-nagyobb 
virágágyak, árnyas tanösvény, kiemelkedő egyéni eredmények és az együtt 
egymásért végzett közös munka. A megmérettetés pozitív hatása, hogy a vi-
rágosításon és a zöldfelületek rendezettségén túl fejlődött a lakosok közötti 
összefogás, előtérbe került a környezettudatos gondolkodás, javult az életmi-
nőség és a település turisztikai potenciálja.

Elérhetőség:
Dunakiliti Község Önkormányzata   I   9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 86. 

polgarmester@dunakiliti.hu   I   +3696671033
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A csilizradványi Kóczán Mór Magyar Tannyelvű Alapiskola a csilizközi régió 
egyetlen teljesen szervezett alapiskolája, amely mind a kilenc évfolyam okta-
tását biztosítja. A diákok számos környékbeli településekről érkeznek, összesen 
200-250 tanuló jár ide.

Az iskola fő feladatai közé tartozik, hogy megtartsa az iskola szellemiségét, 
arculatát, fokozza az iskolában folyó oktató-nevelő munka minőségét, ápolja  
a hagyományokat, megőrizze a tanulók magyar identitástudatát, elmélyítse  
a regionális ismereteket, teret biztosítson a tehetséges tanulóknak, felzárkóz-
tassa a gyengébb képességűeket, szakemberek segítségével biztosítsa a spe-
ciális pedagógiai és pszichológiai problémákkal küzdő gyermekek oktatását.

Az iskola működését Csilizradvány Község Önkormányzata biztosítja, az épület 
és az iskola is az önkormányzat tulajdonában van.

Elérhetőség:
Csilizradvány Község Önkormányzata   I   93008 Cilizska Radvan 285 

obec.radvan@gmail.com   I   +421(0)5541183
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DUNAKILITI
Az európai hírű virágos falu

CSILIZRADVÁNY
Települések közötti térségi együttműködés



Dunaszentpál nagy hangsúlyt fektet az aktív turisztikai fejlesztésekre, melyek 
keretében összeköthető a gyalogos, kerékpáros és vízi turizmus.

A TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00020 azonosítószámú, „Kerékpárforgalmi létesítmé-
nyek kialakítása Dunaszentpálon” című projekt keretében a település közleke-
dési úthálózatának kerékpárbaráttá alakítása valósult meg, kerékpárforgalmi 
létesítmények kijelölésével, építésével.

A TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015 azonosítószámú, „Aktív vízi turisztikai hálózat-
fejlesztés a Szigetközben, kapcsolódó járásmódokkal” c. konzorciumi projekt 
keretében egy kerékpáros pihenőház épült a településen. 

Ezeken felül egy csónaktároló megépítését is tervezik. Az épületben több 
funkció is helyet fog kapni, a turisztikai, vízi sport és kemping kiszolgálófunk-
ción kívül vendéglátóhely és a tetőtérben szálláshelyek is kialakításra kerülnek,  
a kapcsolódó szociális helyiségekkel. A kajak-kenuk tárolására raktári egysége-
ket alakítanak ki. A fejlesztéssel érintett területen több tűzrakóhely is létesül, 
lesz játszótér, illetve a fákkal árnyékolt területeken mobil kempingházakat ala-
kítanak ki. Ezen kívül sátorozóhelyek is lesznek az ideérkező turistáknak, akik a 
központi épületben kialakított megfelelő helyiségekben tisztálkodhatnak, va-
lamint étkezhetnek. 

A fejlesztések egymásra gyakorolt hatásának köszönhetően megvalósítható 
egy összefüggő, komplex turisztikai fejlesztés, mely még inkább jelentősebbé 
teheti a települést Szigetközben. 

Elérhetőség:
Dunaszentpál Község Önkormányzata   I   9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. 

polgarmester@dunaszentpal.hu   I   +3696352026

29

Az „Aktív vízi turisztikai hálózatfejlesztés a Szigetközben, kapcsolódó járásmó-
dokkal” elnevezésű projekt célja, hogy a kajak-kenu sport népszerűségére, tár-
sadalmi beágyazottságára alapozva minél több embert motiváljon arra, hogy 
szabadidejében, azt hasznosan eltöltve járja a vizeket, legyen edzettebb, egész-
ségesebb, közben ismerje meg a Szigetköz történelmi, kulturális és természeti 
szépségeit. Fontos elv, hogy a megállóhelyek fejlesztésén keresztül a különbö-
ző járásmódok (kerékpáros, túrakenu, lovas, természetjárás) közötti kapcsolat 
fejlődjön, az intermodalitás erősítéséből származó jövedelemtermelő képesség 
pedig javuljon. Az egyes megállóhelyek fejlesztése és hálózatba kapcsolása ré-
vén növekszik a régióban eltöltött vendégéjszakák és a „vendégköltések” szá-
ma, emelkednek a szolgáltatások nyújtásából származó közvetett és közvetlen 
bevételek, a kapcsolódó munkahelyek. 

Fontos szempont volt, hogy a megállóhelyek közelében lehetőleg legyen olyan 
vonzerővel rendelkező turisztikai attrakció is, amely önmagában megnövelheti 
a megállóhely szolgáltatásait igénybe vevő látogatók számát. A pályázat ered-
ményeként a szigetközi, illetve a hazai vízitúrázás új fejlődési szakaszba léphet. 

A fejlesztés a TOP-1.2.1-15 azonosítószámú, Társadalmi és környezeti szempont-
ból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati felhívás keretében valósult 
meg, melyhez 298 870 000 Ft támogatás állt rendelkezésre.

Elérhetőség:
Dunaszeg Község Önkormányzata   I   9174 Dunaszeg, Országút utca 6. 

polgarmester@dunaszeg.hu   I   +3696352012
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DUNASZENTPÁL
Komplex aktív turisztikai fejlesztések

DUNASZEG
Vízi turisztikai pihenőhely fejlesztések



Ahogy az ország számos falusi iskolája a dunaszigeti iskola is a szűkebben ér-
telmezett társadalom élni akarás szimbóluma. Az iskola egy olyan szellemi 
műhely, ahol a falu szeretete, a közösség iránti ragaszkodás, a hagyományok 
megőrzésének igénye is megszületik. Dunaszigeten az épület felújításával ezt 
a szellemi műhelyt erősítették meg.

A KOSZISZ Timaffy Endre Általános Iskola korszerűsítésének köszönhetően kicse-
rélték az iskola összes nyílászáróját,  hőszigetelést kapott és  megújulhatott a külső 
homlokzat és a tetőtér szigetelése is megtörtént. A korszerűsítés nem lett volna 
teljes, ha a lámpatestek cseréje nem történt volna meg, így a régi neon fénycsö-
veket korszerű LED fénycsövek váltották fel. A fűtéskorszerűsítés során új – egye-
di hőmérséklet szabályzóval ellátott - radiátorok kerültek beépítésre, és a régi 
kazánt egy korszerű 100 kW-os faelgázosító (biomasszakazán) kazán váltotta fel.  
A tetőre 48 db 250 W teljesítményű polikristályos napelem került elhelyezésre, így 
az épület szinte teljes energiaszükséglete megtermelhetővé vált. A fejlesztésnek 
köszönhetően a tantermek klimatizációja, automata szellőztető berendezésekkel 
történik, amelyek biztosítják a levegő optimális páratarmalmát, hőmérsékletét, és 
oxigén szintjét, ezáltal ideális, egészséges környezetet teremtenek az oktatáshoz.

Megtörtént az előkert parkosítása is, modernebb, vidámabb környezet várja  
a diákokat. A költségcsökkentő beruházásnak köszönhető megtakarítások az épü-
let további belső felújítására és az oktatás színvonalának emelésére fordíthatók.

Elérhetőség:
Dunasziget Község Önkormányzata   I   9226 Dunasziget, Sérfenyő u. 57. 

pm@dunasziget.t-online.hu   I   +3696233478
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A Cultacross határon átnyúló, Dunaszerdahely és Győr közös projektje kereté-
ben jelentős idegenforgalmi fellendítés kezdődött meg a városban. A THER-
MALPARK egyike a Csallóköz legkedveltebb és leglátogatottabb üdülőköz-
pontjainak. A fejlesztés keretében a termálfürdő területén fürdésre alkalmassá 
tették a bányatavat, ezzel nagymértékben sikerült növelni az idelátogatók szá-
mára rendelkezésre álló vízfelületet, lehetőséget kínálva a természetes vizek 
kedvelőinek is. 

A kultúra szolgálatában megépült a tavon egy szabadtéri, vízi színpad is, mely 
további vonzerőt jelent a város turisztikai életében. A színpad a vendégek esti 
szórakoztatását biztosítja kulturális produkciók befogadásával. A projektben te-
hát összefonódik a természet és kultúra, a vízi színpaddal a termálfürdőt is be 
lehet kapcsolni a város kulturális életének vérkeringésébe. 

A partszakaszt szintén felújították, nézőteret alakítottak ki. A bányatóban ta-
lálható szigetre való átjutás érdekében megépült egy fahíd is. A szigeten –  
a projekten kívül – további attrakciók megvalósítását tervezik, az ide látogatók 
kívánságainak minél magasabb fokú kiszolgálása érdekében.

Elérhetőség:
Dunaszerdahely Város   I   Hlavná 50/16, 92901 Dunstreda 

primator@dunstreda.eu   I   +421(0)315903941
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DUNASZIGET
Ha az iskola megújul, a falu  

jövőképe is megújul

DUNASZERDAHELY
Vízi színpad a dunaszerdahelyi  

Thermalparkban



Gönyűn többfunkciós szolgáltatóház épült, mely a korszerű egészségügyi ellá-
tás feltételeinek biztosítása mellett lehetőséget ad rendezvények lebonyolítá-
sára és közösségi találkozások szervezésére is. 

A 600 m2 alapterületű épület a falu központjában, a Duna-part mellett he-
lyezkedik el. A földszinten a háziorvosi, fogorvosi és védőnői ellátás, valamint  
a gyógyszertár kapott helyet. Készült egy blokk a tervezett gyermekorvosi ren-
delő vagy egyéb egészségmegőrzést, rehabilitációt segítő szolgáltatás számá- 
ra is. Az épület teljes mértékben akadálymentesített. 

A tetőtérben négy vendégszoba került kialakításra az önkormányzat vendégei 
részére, de ezek szolgálati lakásként is használhatóak. A szobák mellett egy 100 
fő befogadására alkalmas, hangtechnikával ellátott rendezvényterem, és egy 
kisebb létszámú foglalkozások, műhelymunkák lebonyolítására alkalmas kö-
zösségi terem került kialakításra. A beruházáshoz szükséges 600 millió forintot 
az önkormányzat önerőből biztosította.

Elérhetőség:
Gönyű Község Önkormányzata   I   9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 67 

polgarmester@gonyu.hu   I   +3696353143
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A fejlesztés fő tevékenységeként egy tetővel ellátott, akadálymentesen meg-
közelíthető, öltözőkkel, háttérhelyiségekkel ellátott szabadtéri színpad épült.  
A község nem rendelkezett a kulturális rendezvények lebonyolítására alkalmas 
színpaddal. A megépülő színpad kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy modern, 
korunknak megfelelő környezetben még színvonalasabb lehessen Felbár köz-
ség és a vele szomszédos Süly község színes kulturális élete. A színpad építé-
se nemcsak helyi jelentőségű, hiszen amellett, hogy a község szolgálatában 
fog állni, segítségével a határon átnyúló együttműködés, a testvérvárosi, határ 
menti kapcsolatok elmélyítése is előmozdítható. A projekt partnereként az Ar-
rabona EGTC vállalta, hogy a megépült színpadra – a felbári kulturális progra-
mok kiegészítéseként – további kulturális tartalmat biztosít a magyarországi 
civil szervezetek aktivizálásával, előmozdítva a szervezetek közötti együttmű-
ködést.

A „Felbári kulturális fejlesztés”, rövid címén „Kultúrbár” nevű projekt Felbár köz-
ség Önkormányzata és az Arrabona EGTC közös munkája. A projekt elsődleges 
célkitűzése a határon átnyúló társadalmi kohézió erősítése, mely eredménye-
ként a határon átnyúló együttműködések hatásai hosszú távon használhatók 
lesznek a határ mindkét oldalán.

Elérhetőség:
Felbár Község Önkormányzata   I   Obecný úrad, 930 33 Horný Bar 184 

ouhornybar@stonline.sk   I   +421(0)315597114
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GÖNYŰ
Komplex közösségi szolgáltatóház:  

Közösségi teret is befogadó Egészségház

FELBÁR
Kulturális színtér fejlesztése



A településen több civil szervezet működik: a Hagyományőrző és Lovas Egye-
sület, a Győrságért Polgárőr Egyesület, a Községi Sport Egyesület, az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület, a Győrsági Nefelejcs Egyesület, a Győrsági Dalkör, a Győrsági 
Harmonikások és az Aerobik klub. Hozzájuk több rendezvény kapcsolódik, ezek 
közül a leghíresebb az IKSZT szervezésében megrendezendő rózsafánksütés, 
a Fánk-Ság fánksütő verseny, ahol a jelentkezők saját sütésű fánkjaikkal verse-
nyeznek. Az eseményt további kulturális és egyéb programok színesítik, kéz-
műves foglalkozásokkal, előadásokkal, vagy akár fánkevő versennyel, Rózsafánk 
bemutatóval, táncházzal.

A színes programkínálatban helyet kap a TÖK-életes réteses program, a Lo-
vas-Falunap, Győrsági Lovas Szüreti Felvonulás, gyereknapi családi délutánok, 
idősek napi ünnepségek, egyéb jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó meg-
emlékezések, összejövetelek is. Ezek által az új lakók a település életébe köny-
nyen be tudnak kapcsolódni.

Elérhetőség:
Győrság Község Önkormányzata   I   9084 Győrság, Országút u. 75. 

polgarmester@gyorsag.hu   I   +3696470063
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A győri Füvészkert fejlesztése nem mindennapi módon valósult meg. Az Arra-
bona EGTC mint a projekt közvetlen kezdeményezettje létrehozott egy „Zöld 
Arrabona” nevű platformot, amelynek tagjai egymást támogatva, együttmű-
ködve lehetnek képesek jövőbeni, akár saját, akár közös fejlesztéseiket megva-
lósítani.

A fejlesztés Győr Megyei Jogú Város, a Zölderő Környezetvédő és Szépítő Egye-
sület, valamint az Arrabona EGTC és a Fertő-Hanság Nemzeti Park összefogá-
sával jött létre.

A fejlesztés keretében a teljes területről eltávolították a nemesnyár és akác fa-
fajtákat, és megakadályozták a terjedésüket. A Füvészkert főbejáratának köz-
vetlen közelében pihenőpontot létesítettek, valamint felújították a korábban is 
rendelkezésre álló esőbeállót. A kert főbejáratánál és a sétány déli végénél egy-
egy kis fakaput készítettek, a főbejáratnál pedig egy kétszárnyú fa nagykaput 
helyeztek el. Két „tanösvény” tájékoztató táblát és egy gránit emléktáblát állí-
tottak Horváth Gyula természetvédelmi őr munkásságának tiszteletére. Vala-
mint kocsányos tölgy csemetéket ültettek a tanösvény mentén. 

A fejlesztés eredményeképp mindenki számára elérhetővé vált a természetkö-
zeli kikapcsolódás, hozzájárulva a környezeti neveléshez, oktatáshoz.

A fejlesztés a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásának köszönhe-
tően valósulhatott meg. 

Elérhetőség:
Győr Megyei Jogú Város   I   9021 Győr Városház tér 1. 

polgarmester@gyor-ph.hu   I   +3696500100
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GYŐRSÁG
Színes programnaptár a beköltözők 

közösségi életbe való bekapcsolására

GYŐR
„Zöld Arrabona”



Az „Édesanyák munkaerő piacra történő visszatérésének elősegítése érdekében 
bölcsődeépítés és óvodabővítés Győrújfalun” című pályázat keretében Győrúj-
falu község Önkormányzata 177 903 507 Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült, melyhez a település további 18 606 839 forint önerőt biztosított.

A projekt keretében a meglévő óvoda épülete egy energiatudatos épülettel 
bővült, melyben két 50 négyzetméteres foglalkoztatóhelyiség található, 24 új 
bölcsődei férőhelyet biztosítva. Az intézményt új  bútorzattal, felszerelésekkel, 
bel-és kültéri játékokkal, használati tárgyakkal látták el.

Az épület kialakításánál elsődleges szempont volt a költséghatékonyság elve, 
ennek érdekében az épület megfelelő hőszigetelést, korszerű nyílászárókat, 
valamint napelemes rendszert kapott, ez adja a villamos energiát, továbbá  
a kiépített napkollektoros rendszer biztosítja a meleg víz előállítását.

A bölcsőde épülete mellett játékudvart alakítottak ki. 

A projekt célja, hogy javítsa a foglalkoztatási helyzetet, támogassa a helyi kis-
gyermekes szülők munkaerő-piaci részvételét és visszatérését, így könnyítve  
a családok mindennapjait.

 

Elérhetőség:
Győrújfalu Község Önkormányzata   I   9171 Győrújfalu, Ady Endre utca 7.  

attila@nagyia.hu   I   +3696541200
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Győrújbarát lakossága évről érvre gyarapodik, az elavult feltételek közt mű-
ködő orvosi alapellátás megújítása nem volt tovább halasztható. Az alapellá-
tás három önkormányzati tulajdonú és egy bérlet ingatlanban zajlott, melyek 
méretükből adódóan nem tudtak maradéktalanul megfelelni a modern elvá-
rásoknak, egyik sem volt megfelelően akadálymentesítve, épületenergetikai 
szempontból pazarlók voltak, és nem voltak bővíthetők.

A TOP-4.1.1-15-GMI-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében megépí-
tésre kerülő, 400 m2-es Egészségház valamennyi egészségügyi alapellátást 
befogadja: két felnőtt háziorvosi praxist, egy fogorvosi praxist, egy gyermek-
orvosi praxist (ami az iskola-egészségügyi ellátásnak is helyet biztosít), és a há-
rom védőnő által végzett védőnői szolgálatot. Az ellátás integrációja számos 
szakmai előnnyel jár, az elérhetőség javításával a fogyatékossággal élők és  
a mozgásukban korlátozott emberek is könnyen, biztonságosan, segítség nél-
kül hozzájuthatnak az egészségügyi alapellátásokhoz. A projekt keretében bő-
vült az eszközpark, illetve új prevenciós tevékenységek megvalósítására nyílt 
lehetőség: az egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyúj-
tására multifunkcionális helyiség került kialakításra. 

Projektméret: 238 760 000 Ft, melyből támogatás 80 000 000 Ft volt.

Elérhetőség:
Győrújbarát Község Önkormányzata   I   9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9. 

titkarsag@gyorujbarat.hu   I   +3696543651
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GYŐRÚJFALU
Óvodabővítés és bölcsődeépítés  

- a foglalkoztatás javítása érdekében

GYŐRÚJBARÁT
Az elavult egészségügyi ellátás helyett 

gazdaságos, új komplexum



A település Napsugár Napközi Otthonos Tagóvodájának épülete felújításra és 
bővítésre szorult. Az ikrényi tagóvoda korábban a férőhelyhiány miatt lényege-
sen kevesebb gyermeket tudott fogadni a társulás óvodái közül, ezért vált szük-
ségessé az épület felújítása és több helyiséggel történő bővítése, a meglévő 
elavult, szűkös infrastruktúra felváltásával. 

A fejlesztés TOP forrásból valósult meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
támogatása 127 700 000 Ft volt. A projekt teljes költségvetése 153 500 000 forint 
volt, melyhez a különbözetet az önkormányzat saját forrásból biztosította.

A település büszke arra, hogy helyi vállalkozókat, szakembereket igyekeztek 
bevonni a kivitelezésbe, így jelentős költségmegtakarítást értek el. Az épület 
felújításával igazolódott a település kiterjedt és aktív nemzetközi kapcsolatai-
nak fontossága: egy helyi lakos révén lengyel barátok érkeztek, hogy az óvoda 
egy belső falát mesefigurákkal, ábrákkal színesítsék.

 

Elérhetőség:
Ikrény Község Önkormányzata   I   9141 Ikrény, Győri út 66. 

polgarmester@ikreny.hu   I   +3696542050
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A Halászi Óvoda és Bölcsőde az évek folyamán a megnövekedett igények miatt 
többször bővítésre került, a bölcsőde fejlesztés megkezdése előtt a bölcsődei 
férőhely csupán 14 fő volt. Halászi dinamikusan fejlődő település, a szerencsés 
földrajzi, társadalmi és gazdasági adottságoknak köszönhetően népesség-
megtartó ereje jelentős. A településen a születések száma növekvő tendenciát 
mutat, a térség egyik legdinamikusabban fejlődő településeként az ingatlanok 
– és a betelepülő fiatal családok - folyamatosan gyarapodnak, így a bölcsődei 
várólistán lévő gyermekek száma az elmúlt években folyamatosan nőtt. 

A megnövekedett igényt az önkormányzat komplex fejlesztéssel oldotta meg 
a TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00017 azonosítószámú, „Bölcsődefejlesztés Halásziban 
a Szigetköz gyermekeiért” című projekt keretében, 130 000 000 forintból, ez-
által hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, 
a családok segítéséhez. A projekt keretében két új bölcsődei csoportszoba, só-
szoba, mosdók, melegítő és tejkonyha, gyermeknevelői szoba, szociális és táro-
ló helységek kerültek kialakításra. Az új 12 férőhellyel együtt így már 26 bölcső-
dei férőhellyel tudják fogadni a település gyermekeit.

Elérhetőség:
Halászi Község Önkormányzata   I   9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 38. 

polgarmester@halaszi.hu   I   +3696210349
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IKRÉNY
Óvoda felújítás és bővítés a helyi  

vállalkozók bevonásával

HALÁSZI
Bölcsődefejlesztés Halásziban  

a Szigetköz gyermekeiért



Kisbajcs folyamatosan gyarapodó lakosságszáma mellett a falusi élet nyugal-
mát szeretné megőrizni előre mutató szociális önkormányzati intézmény-
rendszerének fejlesztésével is. A gyermekvállalás és a munka összeegyeztet-
hetőségét támogató bölcsődei szolgáltatás bővítése érdekében a “Település 
gyarapodása - Bölcsőde építése Kisbajcson” című projektje keretében egy 14 
gyermeket befogadó, foglalkoztatóval és ahhoz tartozó kiszolgáló helyiségekkel 
rendelkező épület került megtervezésre, a hozzá kapcsolódó parkolófejlesztés-
sel együtt. Az épület üzemeltetéséhez megújuló energiaforrások használatát is 
tervezték. A Magyar Falu Program keretében megújult az óvoda játszóudvara 
is: 4,5 millió forint értékben felújításra került a kerítés, szabványoknak megfele-
lő udvari játékokat és ivókutat helyeztek el.

Az új bölcsőde építéséhez elnyert támogatás összege: 140 000 000 Ft.

Elérhetőség:
Kisbajcs Község Önkormányzata   I  9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos utca 1. 

polgarmester@kisbajcs.hu   I  +3696560230
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A TOP-1.2.1.-15-GM1-2016-00007 azonosítószámú, „Interaktív és aktív turizmus 
fejlesztése Kimlén” című projekt keretében 122 313 537 forint támogatás jutott 
turizmusfejlesztésre, az önkormányzat 53 millió forint önerőt biztosított hozzá. 
Több, korábban jelentős szerepet betöltő önkormányzati épület kihasználat-
lanná vált, melyeket a település turisztikai tartalommal megtöltve ment meg a 
pusztulástól, kihasználva Kimle és a térség természeti, szellemi és kulturális ér-
tékeit, lehetőségeit. Cél, hogy a Mosoni-Duna-partot és az országban egyedül-
álló szellemi örökséget megközelíthetővé, elérhetővé tegyék az itt élők és idelá-
togatók számára, a vízi, gyalogos, kerékpáros és szakrális turistáknak egyaránt. 

A fejlesztés keretében egy, a Mosoni-Duna partján fekvő épületből egy csónak-
házat alakítottak ki. Az épületben kapott otthont a Timaffy-kiállítás. A Moso-
ni-Duna túloldalán elhelyezkedő sportpályán futókört és fitneszparkot hoztak 
létre. A projekt újabb helyszíneként a régi iskola épületét alakították át látoga-
tóközponttá. Itt két bemutatóterem és információs pult várja az érdeklődőket 
kerékpár és kajak-kenu kölcsönzési lehetőséggel. 

A község egy útikalauzt is készített „33 Dunakavics” címmel, mely a község 33 
nevezetességét mutatja be, utalva arra, hogy Kimle azon kevés magyar telepü-
lések egyike, amelyet folyó szel ketté. A Duna nemcsak elválaszt, a rajta átívelő 
híd össze is köt, az itt élők pedig úgy csiszolódtak egymáshoz, mint a folyóme-
derben sodródó kavicsok.

Elérhetőség:
Kimle Község Önkormányzata   I   9181 Kimle, Vízpart utca 2. 

polgarmester@kimle.hu   I   +3696228030
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KISBAJCS
A természeti értékek és a falusi  

életminőség megőrzése Győr árnyékában

KIMLE
Kiállítás a csónakházban



A közvetlenül a Mosoni-Duna melletti falu életét az évszázadok során mindig 
a folyó határozta meg – így van ez most is, és a jövőben is erre épít a település. 
A tündérlegendákban és Szent Antal tiszteletét tükröző hagyományokban 
gazdag falu lakosai az idelátogatóknak a helytörténeti érdekességeken kívül 
a vízparti pihenést kínálják. A vízparti fürdőzés helyét sikeresen felújították, a 
strand növekvő népszerűsége pedig további fejlesztésekre bátorít: vendég-
marasztaló étteremre, szálláshelyre van szükség, amit a Győri út 10. alatti alul-
hasznosított ingatlanon lehet kialakítani. A legendák hagyományát is meg 
szeretné mutatni Kunsziget: a Szent Antal-kápolnát felújítják és környezetét 
zarándokhellyé alakítják.

A falu ideális kirándulóhely a kerékpárosok számára is, ehhez az elérhető-
ségét javítani szükséges egy Győrig vezető, mindössze 4 km-es kerékpárút 
kiépítésével. A jövőben az egyedülálló vízparti természeti környezetre építő 
kalandpark létrehozása is tervezett.

Elérhetőség:
Kunsziget Község Önkormányzata   I   9184 Kunsziget, József Attila utca  2. 

polgarmester@kunsziget.hu   I   +3696485040
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A település élénk közösségi életének és a faluba érkező érdeklődőknek egya-
ránt felemelő helyszínt alakítottak ki a koroncói Hősi park turisztikai fejlesztése 
keretében. A település legfontosabb közparkjának komplex felújítása, emlék- 
és pihenőparkká való átalakítása a világháborús emlékművet állította közép-
pontba, e köré rendeződtek a szobrok, az emlékek. Hulladékgyűjtők és pihe-
nőpadok kerültek kihelyezésre, hiszen az új elrendezésnek köszönhetően kis 
sétány alakult ki a település központjában, ahol szívesen időzik az idelátogató.

A korszerűsítés segítségével egy reprezentatív faluközpont jött létre, amely 
megemlékezések, rendezvények (iskolai, falusi programok, környező települé-
sekkel közös programok, megemlékezések) helyéül szolgál az idelátogatók és 
a helyiek részére, másrészt a turisták a parkban található emlékeket korszerű 
környezetben tudják megtekinteni. A felújítással a település kulturális turiszti-
kai szerepének növekedésén túl az aktív turizmushoz kapcsolódóan is előrelé-
pett, hiszen egy olyan zöldfelület jön létre, ahol a községbe érkező turistáknak, 
kirándulóknak lehetősége van megpihenni, az időt hasznosan, friss levegőn, 
megszépült környezetben eltölteni.

A projekt LEADER pályázat keretében valósult meg, melynek menedzsmentjét 
az Arrabona EGTC végezte.

Elérhetőség:
Koroncó Község Önkormányzata   I   9113 Koroncó, Rákóczi u. 48. 

polgarmester@koronco.hu   I   +3696499117
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KUNSZIGET
Tündérlegendák és folyóparti turizmus

KORONCÓ
A hőseire büszke falu



A TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00001 azonosítószámú, „Kulturális központ kialakítása  
a mosonmagyaróvári Mofém-telep városrészen” című projekt keretében az 
egykori Mofém-kultúrház átalakítása történt meg, mely eredményeként lét-
rejött a Part Rendezvényház. A fejlesztés egy félmilliárdos pályázati támoga-
tásnak köszönhetően valósulhatott meg, a valamikor fénykorát élő intézmény 
ennek segítségével éledhetett újjá. 

A projekt keretében a teljes épület komplex felújítása volt szükséges. Megtör-
tént a tetőzet cseréje, azbesztmentesítés, a hűtés-fűtés, az elektromos hálózat 
korszerűsítése, a világítás- és hangtechnika modernizálása, nyílászárócsere,  
a falak víztelenítése, a homlokzat hőszigetelése. A tetőtérben egy tágas kiállí-
tóteret alakítottak ki. A külső környezet szintén megújult, parkolók épültek, és 
elektromos autótöltő is kiépült.

A Rendezvényház alkalmas kamaraszínházi bemutatókra, koncertekre, vala-
mint bálok és konferenciák tartására is. Az emeleten ehhez háromszintes pá-
holy épült ki. Célkitűzés volt, hogy a fejlesztésekkel elősegítsék a város konfe-
renciaturizmusba való bekapcsolódását is.   

Elérhetőség:
Mosonmagyaróvár Város   I  9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. 

polgarmester@mosonmagyarovar.hu   I  +3696577800
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A Mosoni-Duna menti, 657 lelkes falu, múltjának értékein alapuló, a jelen le-
hetőségeit megragadó jövőképet fest – a győri Széchenyi István Egyetemen 
fellelhető tudás bevonásával.

Az egyetemen először indított Hallgató-Oktató Projektnek köszönhetően, az 
egyetem hallgatói, oktatói, valamint a település lakosainak együttműködésé-
vel megszületett a település jövőképének meghatározását segítő tanulmány, 
amely segíti a település döntéshozóit, hogy mely erősségek, gyengeségek, 
lehetőségek és veszélyek jellemzik a települést. A feladat első lépéseként fel-
mérték a község és a térség adatait, gazdasági, társadalmi, demográfiai, inf-
rastrukturális, vallási jellemzőit, valamint történelmi fejlődési folyamatait, mé-
diamegjelenéseit. Ezt követően interjúk készültek a település meghatározó 
szereplőivel, majd hasonló települések összehasonlító vizsgálatára került sor. 
A felmérés eredményeire alapozva megszülettek a településfejlesztési javasla-
tok. Ennek egyik fontos eleme, hogy a XXI. században a civil szektornak kiemelt 
feladata van a települések életében, teret érdemes engedni az előremutató la-
kossági és civil kezdeményezéseknek is.

Elérhetőség:
Mecsér Község Önkormányzata   I   9176 Mecsér, Fő utca 1.  

onkormanyzat@mecser.hu   I   +3696216512
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MOSONMAGYARÓVÁR
Mofém kultúrház felújítása

MECSÉR
Amit Mecsér adhat a győri  

Széchenyi István Egyetemnek



A TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00016 azonosítószámú, „Vízi- és horgászturizmus fej-
lesztése az Alsó-Szigetközben, Vámosszabadi, Nagybajcs és Vének települése-
ken” című projekt keretében megtörtént a Nagybajcs településen lévő tavak 
rendbetétele, emellett vízi eszközöket szereztek be. Megvalósult a település két 
tavának, a Budai-tónak és a Nagy-tónak a rehabilitációja, létrehozva egy csóna-
kázó tavat, valamint egy horgásztavat. 

A rehabilitáció részeként kikotorták a Budai-tavat, elkészült a tavat 400 méter 
hosszan, 1,5 méter magasságban körülvevő körgát. A Nagy-tónál a tó déli part-
szakaszát kiszélesítették, valamint megerősítették a filagória vázszerkezetét.  
A tó északi részén lévő murvás sétáló útszakasz hibáinak javítása megtörtént, 
és további útszakasz épült ki. A beruházás lehetővé tette, hogy bővüljenek  
a településen a sportolási és szabadidő-eltöltési lehetőségek, emellett hozzájá-
rult a turizmus, ezen belül a horgászturizmus fellendítéséhez, szem előtt tartva 
az idegenforgalmi szempontból még kellően nem kiaknázott Alsó-Szigetközi 
fejlesztési lehetőségeket.

Elérhetőség:
Nagybajcs Község Önkormányzata   I   9063 Nagybajcs, Kossuth utca 67.  

hivatal@nagybajcs.hu   I   +3696358053
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A falut felvirágoztató szorgos sváb lakosokat a háború után szinte maradék nél-
kül kitelepítették Németországba - csupán 8 család maradt Mosonszolnokon. 
Az ezt követő évtizedekben mintegy 30 településről érkező új lakók csak lassan 
találták meg egymáshoz az utat, mára azonban a faluban több a munkahely, 
mint a lakos. 

A gyors fejlődés új lehetőségeket nyit: 200 milliós saját forrásból közművesített 
új településrészt építenek, ahol egyenlőre 48 új telket parcelláznak. További 
250 millió forint saját forrásból felújítják a falu – állami tulajdonban lévő – főút-
ját. A 3,2 km hosszú, 6 m koronaszélességű, szegélykővel megerősített út fel-
újítására nem csak a településkép javítása miatt van szükség. A modernizálás  
a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében is elengedhetetlen. 

Ugyancsak saját erőből valósítják meg a település logisztikai forgalmának 
egyre jelentősebb problémáját: a kamionok és buszok számára 80 millió fo-
rintból építenek korszerű kiszolgáló létesítményekkel ellátott fordulópályát és 
parkolót.

Elérhetőség:
Mosonszolnok Község Önkormányzata   I   9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. 

polgarmester@mosonszolnok.hu   I   +3696566017

46

NAGYBAJCS
Tavak csónakázóknak és horgászoknak

MOSONSZOLNOK
Sokszínűség és dinamikus növekedés 



2013. januárban azzal a céllal alakult meg a Nagyszentjánosi Bakony-ér Többcé-
lú Társulás, hogy egy integrált intézményt hozzon létre, amely olyan szolgálta-
tásokat tud biztosítani a településeken élőknek, amelyek hozzájárulnak az ott 
élők szociális biztonságához, jólétéhez. A társulás megalapította a Nagyszentjá-
nosi Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményt. Ebben Nagyszentjá-
nos község kulcsszerepet játszott. Gesztorként vállalta ennek a nehéz és fontos 
munkának a koordinálását, nem kisebb célt tűzve ki, mint hogy a Bakony-ér 
mentén található településekre, a társult tagok igényeire szabott szociális szol-
gáltatásokat juttasson el.

A bölcsőde, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segítségnyújtás,  
a pszichológiai szolgáltatás és a közfoglalkoztatási program révén a szervezet 
szakemberei aktívan részt vesznek a települések életében, erősítve a társadal-
mi kohéziót. Az intézmény a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások 
körével, azok összekapcsolásával, átjárhatóságával stabil szociális hálót tud biz-
tosítani a településeken élőknek. A szervezet hatékony idő- és humánerőfor-
rás-gazdálkodása biztosítja a sokrétű feladatok maradéktalan ellátását. 

 

Elérhetőség:
Nagyszentjános Község Önkormányzata   I   9072 Nagyszentjános, Vasút utca 1. 

polgarmester@nagyszentjanos.hu   I   +3696544030
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Tudatos hulladékgazdálkodással minden lakos képes csökkenteni a város ki-
adásait, mi polgárok több odafigyeléssel, személyes példával nagy mértékben 
tudjuk segíteni a köz javát. Nagymegyer az elmúlt években kiemelt célként 
jelölte meg a háztartások tudatos hulladékkezelésének kialakítását, a kampá-
nyokkal jelentős eredményeket ért el!

Nagymegyeren 1900 családi háztól és több, mint 1300 lakótelepi lakástól kell 
biztosítani a konyhai hulladék elszállítását. A törvényi előírások és a hulladékke-
zelési illeték szűkös keretei egyaránt arra ösztönzik a várost, hogy a meggyőz-
ze lakosait: minél több hulladékot válogat, annál kevesebbet kell elszállítani a 
hulladéklerakóba, és annál kevesebbet kell érte fizetni. A sikeres kampányok-
nak köszönhetően 2016-tól sikerült csökkenteni a hulladéklerakóra elhelyezett 
háztartási hulladék mennyiségét (a vegyes háztartási hulladékot és nagyterje-
delmű hulladékot). 2016-ban 3450 tonna háztartási hulladék került a hulladék-
lerakóra, 2020-ban ez a mennyiség már csak 2798 tonna, így az 1 lakosra eső 
hulladékmennyiség, kb. 325 kg. További eredmény, hogy 2018-ban és 2019-ben 
is az osztályozott hulladéknál sikerült elérni a több, mint 55%-os eredményt, és 
ezt a szintet továbbra is tartani, sőt, növelni szeretné a település. 

A lakosságot korcsoportonként különböző rendezvényekkel és tájékoztató ki-
adványokkal érik el, filmfesztivált is megrendezésre került (EKOTOPFILM-EN-
VIROFILM fesztivál).

Elérhetőség:
Nagymegyer Város Önkormányzata   I   Mestský úrad Veľký Meder,  

Komárňanská 207/9   I   primator@velkymeder.sk   I   +421(0)315552201
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NAGYSZENTJÁNOS
Településeken átívelő gondoskodás

NAGYMEGYER
Tudatos hulladékgazdálkodás



Pér Község Önkormányzata a TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00012 azonosítószámú, 
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Pér községben” című pályázat keretében 
160 000 000 Ft támogatást nyert el. 

A pályázat keretében Pér községben új kerékpárforgalmi létesítményeket − 
kerékpáros úthálózatot és pihenőhelyeket – alakítottak ki. A beruházás ered-
ményeként előtérbe került a fenntartható közlekedési módok egyik legnép-
szerűbb és a lakosság számára legkönnyebben elérhető fajtája, a kerékpáros 
közlekedés. A beruházás a település központját köti össze a déli területen lévő 
horgásztavakkal, ahol a távlati jövőben további fejlesztések megvalósítását 
tervezik. A beruházás keretében 2.50 méter széles, aszfaltburkolatú, kétirá-
nyú kerékpárutat terveztek, mindkét oldalon 70 centiméter szélességű pad-
kával. A kerékpárút csapadékvize a megfelelő oldalirányú esés kialakításával  
a Vezseny-érbe került bevezetésre.

A kerékpárút mentén 2 db pihenőhely létesítése valósult meg, ahol kerékpár-
tároló, pihenőpadok és információs tábla is megtalálható. A pihenőhelyek mé-
rete 50-50 m2, ami megfelelő méretű a kerékpár tárolására és utcabútorok el-
helyezésére.

 

Elérhetőség:
Pér Község Önkormányzata   I   9099 Pér, Szent Imre u. 1. 

polgarmester@per.hu   I   +3696559230
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Nagyudvarnok a településen működő közösségek megújulására fókuszál:  
a faluban mindig erős volt a sport. A futballcsapat minden generáció számá-
ra nyitott lehetőség: a felnőttbajnokságok egyre sikeresebb csapatán kívül az 
öregfiúk és az ifjúsági utánpótlás csapata is meghatározó a falu életében. Az 
FC Nagyudvarnok fedett lelátóval, modern, felszerelt füves pályával rendelkezik,  
a sportot a falu életének középpontjába helyezve. 

A falu külső kapcsolatait is meghatározó focicsapatok 2015 óta közösségépítő 
projektekben is élen járnak, a Kajárpéc partnertelepüléssel megvalósult ren-
dezvénysorozat eredményeként Nagyudvarnok közösségei (Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, a Búzavirág Énekegyüttes) gyakran fogadnak vendégeket, és ma-
guk is gyakran vendégeskednek partnereiknél. 

Elérhetőség:
Nagyudvarnok Község Önkormányzata   I   Hlavná ulica 190/16, 929 01 Vel’ké 

Dvorníky   I   jan.urogi@velkedvorniky.sk   I   +421(0)315522790
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PÉR
Kerékpárral a horgásztóig

NAGYUDVARNOK
A kapcsolatok teremtő  

erejében hiszünk



Somorja a „Modern Kolostorok” című, SKHU/1601/1.1/030 azonosítószámú pro-
jektje keretében sikeresen felújította a város Korona épületét.

A projekt fő célkitűzése a kulturális örökségi helyszínek együttműködésének és 
fejlesztésének támogatása, továbbá a határ menti térség vonzerejének növelé-
se volt Somorja város és a győri Szent Mór Bencés Perjelség közös tevékenysé-
ge eredményeként. 

A somorjai Korona épületének felújítása és a győri Szent Mór Perjelség épületé-
nek rekonstrukciója mellett az a cél, hogy közös kiállítások, közös vallási-egyházi 
tematikájú konferenciák, kórustalálkozók jöhessenek létre.   A közös konferen-
ciák és workshopok célcsoportja alapiskolák felső tagozatos diákjai, középis-
kolák diákjai, szlovák-magyar határ menti terület egyházi életének résztvevői 
és képviselői, és nem utolsó sorban a Somorja és Győr térségének lakossága.  
A Korona épület rekonstrukciója lehetővé teszi a város szívében egy kulturális 
turisztikai információs iroda létrehozását, amely nagyban hozzájárul a turizmus 
erősítéséhez is.

Elérhetőség:
Somorja Város   I   Hlavná 37, 931 01 Šamorín 
primator@samorin.sk   I   +42(0)1315900418
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Rábapatona óvodája, bölcsődéje és közintézményei energiahatékonysági fel-
újításokon átesve ma már gazdaságosan üzemeltethetők, bár további kisebb 
fejlesztésekre szükség lesz az igények növekedésével. Ma a falufejlesztés fó-
kuszában olyan beruházások állnak, amelyek az itt maradó, hazatérő és újon-
nan betelepülő fiatalok számára egy vonzó, komfortos településképhez szük-
ségesek. 

Elsődlegesen az önkormányzati belterületi közúthálózat felújítása valósult 
meg: a belterületi közutak 90%-a új aszfaltburkolatot kapott. A 202 millió Ft ér-
tékű beruházás önerő és hitelfelvétel mellett valósult meg. A közlekedési infra-
struktúra további, jelentős vonzerőt jelentő beruházása a települési főút mellet-
ti, az óvodát a faluközponttal összekötő kerékpárút megépítése volt, pályázati 
támogatás és önerő felhasználásával 76,5 millió Ft értékben.

A csapadékvíz-elvezető és szikkasztó rendszer kiépítése során a település köz-
ponti részén új árok- és csatornarendszer készült el közel 130 millió Ft érték-
ben.

Elérhetőség:
Rábapatona Község Önkormányzata   I   9142 Rábapatona, Kossuth Lajos 

utca 18.   I   polgarmester@rabapatona.hu   I   +3696583000
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SOMORJA
Új funkciók a megújult Korona épületben

RÁBAPATONA
Csábító településkép



Az önkormányzati ingatlanon található jurtatábor szálláshelyként funkcio-
nál, mellette 40-50 fő befogadására alkalmas fedett szín épült, kemencével, 
mini vizesblokkal. A tábor mellett lévő füves területen kemping kialakítása 
van folyamatban.

A „Vízi- és horgászturizmus fejlesztése az Alsó-Szigetközben, Vámosszaba-
di, Nagybajcs és Vének településeken” című, TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00016 
azonosítószámú projekt keretében Véneken a turisztikai lehetőségek bőví-
tése volt az elsődleges cél. A fejlesztésben kenukat szereztek be, kialakítot-
tak egy kajak-kenu tárolót, emellett úszóstéget, kemencés teret építettek.  
A kemping területhez kapcsolódóan villamos fejlesztés, térkövezés, parkosí-
tás valósult meg.

  

Elérhetőség:
Vének Község Önkormányzata   I   9062 Vének, Petőfi Sándor út 3. 

polgarmester@venek.hu   I   +3696560027
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A település egyre erősödő regionális kapcsolatait elsősorban a határforgalmat 
bonyolító 14-es főút adja: ez a közlekedési útvonal biztosítja az összeköttetést  
a győri és a szlovákiai városi régiók felé. Az úthálózat mellett a közműhálózat is 
jól szemlélteti a regionális kapcsolatokat: a község mellett halad az „energiafo-
lyosó” magasfeszültségű vezeték Szlovákia irányába.

A határ menti elhelyezkedésből adódó előnyökre építve döntöttek a Vámossza-
badi Ipari terület 100 millió forint értékű fejlesztése mellett, aminek keretében 
útépítési, közvilágítási és közműhálózat korszerűsítési munkafázisok valósultak 
meg.

Az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című, TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00005 
azonosítószámú projekt elérte célját: a meglévő iparterületek fejlesztésén túl új 
iparterület került kialakításra, és jó kapcsolat alakult a helyi vállalkozások és az 
önkormányzat között.

A Község gazdasági programjában kiemelt cél volt a munkahelyek megerő-
sítése és a vállalkozások környezetének javítása, a helyi fejlődés feltételeinek 
biztosítása. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának nö-
velésével és versenyképes, magas színvonalon történő működésével javítható 
a gazdasági aktivitás, bővíthetők a településen és környékén élők lehetőségei.

Elérhetőség:
Vámosszabadi Község Önkormányzata   I   9061 Vámosszabadi, Szabadi utca 57. 

polgarmester@vamosszabadi.hu   I   +3696560200
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VÉNEK
Kenuzás, jurtatábor és kemping

VÁMOSSZABADI
A versenyképes vállalkozások  

szolgálatában



Partnerséget építünk

www.skhu.eu  

www.rdvegtc-spf.eu

Kiadványunk célja, hogy az Arrabona EGTC területén élők lássák: telepü-
léseink hasonló adottságokkal rendelkeznek ugyan, a fejlődés érdekében 

tett erőfeszítéseik azonban sokfélék.

Minden tagtelepülésről bemutatunk egy témát, amelyben már fejlesz-
tési sikert értek el, és azt is bemutatjuk, hogy a települések miben látják  
a jövőt, melyik területen gondolkodnak fejlesztésben. A legjobb ötletekről 
és az apró részletek fontosságáról egymástól tudjuk tanulni a legtöbbet 
– ezért ebben a kiadványban összekötjük a tapasztaltakat az érdeklődők-
kel. Míg egyik témában kérdezünk, a másikban válaszolunk, hiszen min-
denkinek van kérdése, de egyben tapasztalata is. Az EGTC tagtelepülései 
közti együttműködést mindkettő erősíti, további kapcsolatok kiépülését 

indítja el. 

Jó beszélgetést!

 Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az 
Európai Unió hivatalos álláspontját.


