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1. Bevezető
1.1 Feladatleírás
A Miniszterelnökség 8 alkalomból álló rendezvénysorozat lebonyolításával bízta meg a Pannon
Térségfejlesztő Egyesületet 2015 őszén. A rendezvénysorozat célja a 2014-2020-as
Vidékfejlesztési Program megvalósítása érdekében a Pannon Térségfejlesztő Egyesület új
vidékfejlesztési szervezet által lefedett térségben olyan fórumok szervezése, amelyek
elősegítik a szervezet bevezetését, megismerését és meggyökeresedését a térségben. Az új
vidékfejlesztési szervezet társadalmasítása érdekében továbbá szükséges az alapvető
kommunikációt segítő weboldalt, illetve a szervezet azonosítását elősegítő logót létrehozni. A
fórumok keretében a települések lakossági fejlesztési igényeit is szükséges felmérni. A
fórumsorozat keretében az érintett térség településein legalább 8 alkalommal szükséges
fórumot rendezni, amely lehetőség szerint eltérő helyszínen (településen) kerül
megrendezésre. A rendezvénysorozat eseményein a 2014-2020. közötti Vidékfejlesztési
Program vidéki térségeket érintő intézkedéseinek megismertetését, valamint a vidéki
térségekben elérhető Európai Uniós és állami fejlesztési forrásokkal kapcsolatos tájékoztatást
is elvégezheti. A rendezvénysorozat célja a LEADER HACS térségi beágyazódásának elősegítése
a minél sokrétűbb vidéki célcsoportok elérése, ezáltal a területi fejlesztési igények és
lehetőségek megfelelő koordinációjának megvalósítása.
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1.2 Rendezvénysorozat megvalósítása
A 2014-2020-ig tartó időszakban a Szombathelyi Járásban a Leader tervezési feladatot és a
HACS megalakításának jogosultságát a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület átalakulását
követően a Pannon Térségfejlesztő Egyesület kapta meg. A helyi fejlesztési stratégiát a
térséghez tartozó 39 település vezetőivel, civil szervezeteivel, vállalkozásaival közösen, a helyi
igényekhez igazodva szeretnénk elkészíteni. A közös gondolkodásra, a fejlesztési igények
felmérésére, a tagság kialakítására 8 térségi rendezvény keretében került sor.
A helyszínek kiválasztásánál a teljes térség területi lefedésére törekedtünk.

Rendezvényhelyszínek és időpontok:
Helyszín

Időpont

Gencsapáti, Művelődési Ház, (9721 Gencsapáti, Szentegyház 2015. szeptember 18. 17 óra
u. 5.)
Pornóapáti, Művelődési Ház (9796 Pornóapáti, Körmendi u. 2015. szeptember 29. 17 óra
2.)
Salköveskút, Művelődési Ház (9742 Salköveskút, Március 15. 2015. október 5. 17 óra
tér 2.)
Sorokpolány, Művelődési Ház (9773 Sorokpolány, Fő u. 104.) 2015. október 13. 17 óra
Sé, Faluház (9789 Sé, Szabadság u. 29.)

2015. október 15. 17 óra

Vasszécseny, Polgármesteri Hivatal (9763 Vasszécseny, 2015. október 20. 17 óra
Petőfi S. u. 11.)
Vép, Művelődési Ház és Könyvtár (9751 Vép, Kolozsvári u. 2015. október 27. 17 óra
3/a.)
Gencsapáti, Művelődési Ház, (9721 Gencsapáti, Szentegyház 2015. október 30. 17 óra
u. 5.)

A Miniszterelnökség részére megküldött tervezett állapothoz képest egy rendezvény esetében
történt módosítás.
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A rendezvények tematikája minden esetben azonos volt.

Térségi rendezvények tematikája:
A Pannon Térségfejlesztő Egyesület köszöntője
Polgármesteri köszöntő
Az újonnan elfogadott Vidékfejlesztési Program ismertetése
Beszélgetés, fórum a térségi fejlesztési tervekről

Az egyes rendezvényekre lehetőség szerint minden érintett térségi szereplő meghívást kapott.
Az egységes meghívóban minden rendezvényhelyszín feltüntetésre került, így az egyes
résztvevők eldönthették, hogy melyik település fórumán kívánnak, illetve tudnak jelen lenni.
A rendezvények szervezésével párhuzamosan sor került a térségi weboldal és a szervezet
azonosítására szolgáló logó elkészítésére is.
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2. Rendezvénysorozat lebonyolítása
A Pannon Térségfejlesztő Egyesület a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft-t bízta meg a 8
rendezvényből álló fórumsorozat lebonyolításával. Minden rendezvény ugyanazon tematika
szerint zajlott. Ennek oka, hogy a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítését mikrotérségi szintű
igények alapján szeretnénk megvalósítani.

A mikrotérségi lehatárolás alapján az alábbi fejlesztési igények merültek fel a fórumok
résztvevőiben a szakmai beszélgetések eredményeképpen.
Gencsapáti, 2 alkalom
1. Helyi értékek felkutatása, lejegyzése, megismertetése a helyi lakossággal.
2. Kulturális programok. Nagy hagyománya van már a minden évben megrendezésre kerülő
Pünkösdi Vigasságoknak.
3. Termelői piac
4. Tematikus útvonalak kialakítása, helyi értékekre alapozott turisztikai fejlesztések.
5. Fejlesztések alapja minden esetben az együttműködés kell, hogy legyen. Kiemelt
figyelmet kell szentelni a mikrovállalkozások, helyi termék-előállítók pályázataira.
Kisléptékű, innovatív, más alapokhoz nem sorolható fejlesztéseket kell végrehajtani. A
Leader program pályázatai más alapok pályázataival komplementer viszonyban kell, hogy
álljanak. Szoftver alapú hardver fejlesztést kell végrehajtani. A szoftvert a helyi közösség
jelenti.
6. Kisléptékű iparfejlesztés
7. Köznevelési intézmények fejlesztése
8. Turisztikai együttműködésre épülő fejlesztések a Gyöngyös mentén.
9. Tájházprogram, több helyen.
10. Kőszeg Szombathely közti kerékpárút kialakítása
11. Térség közkedvelt zarándokhelye és tematikus túraútvonalak csomópontja (Mária út,
Szent Márton út, Gyöngyös Völgye Turisztikai Útvonal része) a gencsapáti Szent Kút.
Pornóapáti
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A Pinka-mente szervesen összekapcsolódó mikrotérség, melynek településeit a természeti
környezet, a határmentiség, nemzetiségek kötik össze.
1. Pinka-menti tematikus program kialakítása, melybe a jelenlegi LEADER keretei között a
lehető legtöbb vállalkozó (pl. almatermesztő, borász, vendéglátó), civilszervezet (pl.
horgászok) és az önkormányzatok is becsatlakozhatnának. A későbbiekben jól
kapcsolódhatna egy LEADER térségek közötti projekthez is, így a program folytatása is
garantált lehetne. Mottó: hal, víz, bor, nemzetiségi kultúra. A fejlesztések lényege minden
esetben az élmény kell, hogy legyen.
2. Forgó termelői piac, melynek lényege, hogy minden második héten másik településen
lenne termelői piac, ehhez be lehetne szerezni mobil sátrakat, és lehetne kapcsolni pl.
borkóstolót, „halkóstolót” is. Ez turisztikai vonzerőként is megállja a helyét, valamint az
önkormányzatnak is lehetne belőle bevétele.
3. Térképet kellene készíteni a térségben fellelhető őstermelőkről, nyitott portákról,
pihenőhelyekről, hogy azok a turisták, akik idelátogatnak, könnyebben tájékozódjanak, és
lássák a kikapcsolódási lehetőségeket.
4. Strand a Pinkán a szelíd turizmus jegyében.
5. Kulturális műsorok, programok rendszeressé tétele, és a lehető legtöbb kulturális
egyesület bevonása, egyre több településen (nemzetiségi kultúra).
Salköveskút
1. Szombathely mellett kissé háttérbe szorul ez a térség. Nincsenek igazán fejlesztési
lehetőségek. Mezőgazdasági termelésre és állattartásra alapozva lehetne esetleg
fejlesztéseket végrehajtani.
2. Szombathely-Bük kerékpáros útvonal áthalad a környező településeken. Megállóhelyek
kialakítása, tematikus útvonalak kitáblázása.
Sorokpolány
Kevés a munkaerő. Nincs fiatalság. 10 emberből 8 azt mondja, hogy elmegy külföldre. Ha
egy multi fejleszteni szeretne, akkor nem talál elég munkaerőt.
A közösségi fejlesztések előrevihetik a térséget. Tartalomfejlesztésre a Leader-ben van
lehetőség. A településeket leképező közösségeket lehetne fejleszteni.
1. A kulturális együttműködésre lehetne alapozni: román kori templomok, Sorok-menti
kiadvány, Sorok-menti katolikus újság. Sorokpolányi kastély és a templomok – húzó
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arculatot jelenthetnének. A kastély helyet adhatna hangversenyeknek. A tulajdonos viszont
csak egy évben egyszer nyitja ki a kastélyt. A bevételt a helyi civil szervezetek kapják.
2. Közös információs adatbázis, közös honlap készítése.
Sé
„A vidék újra vidék legyen, a falu újra falu legyen.”
TOP-os pályázati ötleteket kiszelektálták. Kivették teljesen a vallási turizmust, a
kerékpárutas fejlesztéseket, a rendezvényeket. Ez minden önkormányzatnak hiányozni fog.
Ezek ugyan a Leaderbe nem férnek bele, de ezekre épülő fejlesztéseket végre lehet hajtani,
illetve az egyesület segítséget tud nyújtani megfelelő pályázati források felkutatásában.
1. Az újkőkori leletek, amelyeket feltártak az Arany-patak mentén, nagy lehetőséget
jelentenek. Ebben a témában Toronnyal, Dozmattal lehetne együttműködni. Sében az itt
feltárt leletanyagból nem látható kiállítva semmi. Cél egy kiállítás létrehozása több környező
településsel összefogva. Újkőkori kunyhó létrehozása. Újkőkori ajándéktárgyak, nyári
fesztivál a kőkori értékekre építve. Túraútvonal Jákról elindulva a Szent Vidig. Tájékoztató
táblák kihelyezése. Helyi identitásépítés. Ismerjük meg egymást. Helyi lakosoknak szóló
kiadvány.
2. Séi síszakosztály létrehozása.
3. Pajtajellegű épületet közösségi célokra használni, termelői piacnak is adhatna helyet.
4. A régi vasútvonal kitisztítása, turistaút, bicikliút. Sé környéke mindig is gabonatermesztő
vidék volt. Híres a toronyi kenyér, amely megyei érték is lett mint helyi termék. Eköré már
most kulturális programok, rendezvények épülnek.
5. Perenyeiek zarándoklata a Szent Vidre a 19. századtól folyamatosan. Ehhez kapcsolódási
lehetőségek.
6. Lovasturisztikai fejlesztések
Vasszécseny
A HFS tervezés során a projektnagyság meghatározásánál a mértékletesség figyelembe
vétele fontos, hogy több kisebb projekt valósulhasson meg a térségben. A működő és
kevésbé aktív civil szervezetek fellendítése és tartalommal való feltöltése legyen cél a
tervezés során.
1. Ambrózi hagyaték felelevenítése a mikrotérség településeinek bevonásával egészen a Jeli
Arborétumig, természeti, kulturális értékek bemutatása. A program térségek közötti
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együttműködésre alkalmat teremt a szomszédos Vasi Hegyhát Rábamente Egyesület HACSal a kámi Jeli Arborétum helyszín miatt.
2. A Rum-Szombathely vasútvonal megszűnésének 40. évfordulója alkalmából a
nyomvonalon található közlekedési emlékhelyekhez mint turisztikai fejlesztésekhez
kapcsolódó

rendezvények,

marketing

elemek,

esetlegesen

kisebb

felújítási,

környezetrendezési munkák.
3. A vasúti nyomvonalra tervezett kerékpárút Szombathelytől-Jeliig. A kerékpárút
elkészültének elébemenően, az útvonalhoz kapcsolódóan programsorozat rendezése, a
útvonalon található természeti, épített értékek (kastélyok, templomok, bemutató helyek)
feltérképezése, összegyűjtése kiadványban, mobil applikáció formájában.
4. Gyöngyös és Rába lehetőségeinek feltérképezése és lehetőségeinek kihasználása.
5. Kikötési lehetőség kialakítása a Rába partján Rum községben.
6. Helyi termelők és termékeik felkutatása, új termelők csatlakozásának ösztönzése, a térség
helyi termelőinek összegyűjtése és megismertetése a HACS területén.
7. Vasszécseny település fontolóra venné helyi termelői piac kialakítását, termelői
összefogás esetén.
8. Legyen a falu újra falu! program kidolgozása (falusi beszélgetőkörök létrehozása a falu
közösségi életének fellendítésére)
9. Szomszédolás: megismertetni a szomszédos települések lakosságát a szomszéd falu
természeti, kulturális értékeivel egy rendezvénysorozat keretében.
Vép
A település beékelődött helyzetben van földrajzilag.
1. Szombathelyt Sárvárral összekötő kerékpárút legrövidebb útvonala Vépen halad
keresztül.
2. A környező települések szinte mindegyikén található kastély.
3. Zöld energia, természet-közeli turisztikai fejlesztések. (Biogáz kísérleti labor, szélkerék)
4. Természet-közeliség megőrzése: díszfaiskola, méhészet.
5. Helyi fiatalok bevonásával települési filmek készítése. Média jellegű képzés.
6. Helyi termék-fejlesztés. 39 településre jellemző helyi termék kialakítása. Közösségi
műhelyek létrehozása.
7. Mobil applikáció a helyi értékek bemutatására.
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Példaként előkerültek a lukácsházi pincés-kemencés napok, közös beszerzések. Lukácsházi
önerő alap létrehozása.
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2.1 Fotók
2.1.1 Gencsapáti, 2015. szeptember 18.
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2.1.2 Pornóapáti, 2015. szeptember 29.
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2.1.3 Salköveskút, 2015. október 5.
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2.1.4 Sorokpolány, 2015. október 13.
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2.1.5 Sé, 2015. október 15.
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2.1.6 Vasszécseny, 2015. október 20.
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2.1.7 Vép, 2015. október 27.

17

2.1.8 Gencsapáti, 2015. október 30.
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3. Weboldal- és logókészítés
3.1 Térségi kommunikációt segítő honlap létrehozása
Az alapvető kommunikációt segítő honlap elérhetősége: https://www.panter.hu
A honlap kivitelezésével és az arculat kialakításával a Green Tech Innováció Zrt. bíztuk meg. A
vállalkozó feladata volt:
-

Grafikai arculat tervezése, kialakítása: A honlapon feltüntettük a támogató
szervezet arculati elemeit is.

-

Adatháttér biztosítása

-

Felületek kiépítése

-

Minimálisan a következő menüpontok biztosítása: Partnerség bemutatása,
települések, értékleltár, helyi termékek, eseménynaptár, kapcsolat, hírek,
hírlevél, vendégkönyv.

-

Webtárhely (webhosting) szolgáltatás: Webtárhely biztosítása a honlap
elkészültétől számított 1 évig ingyenesen áll Megrendelő rendelkezésére.

-

Adminisztráció
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3.2 Logótervezés
Kialakításra került a Pannon Térségfejlesztő Egyesület arculata. Elkészült a logó, továbbá a
szervezet által használt levélpapír, névjegykártya, boríték arculati terve (Arculati kézikönyv).
A szerződés értelmében minimálisan 3 db logótervet készített a vállalkozó.
Előzetes logótervek:
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A Pannon Térségfejlesztő Egyesület végleges logója:

A Pannon Térségfejlesztő Egyesület végleges arculata:
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Levélpapír:

Boríték:
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Névjegykártya:
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