
Rendezvény szervezője:      LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Támogatási kérelem iratazonosítója:  1985456679 

 1 

 

RENDEZVÉNYBESZÁMOLÓ 
 
 
RENDEZVÉNY CÍME:  

VP6-19.2.1.-7-2-17 projektátadó rendezvény a XX. Mogyorósi Napok keretében 
 
a) A rendezvény helyszíne, időpontja:  

Litér, Közpark (033/9 hrsz.) 
2021. augusztus 13. 18.30 óra 

 
b) A célcsoport megjelölése:  

A helyi lakosság és a térség fiatal és idősebb generációi. Az elmúlt évek sikeres 

rendezvényeire építve az idei évben is célul tűztük ki, hogy a legszélesebb korosztálynak, a 

gyermekektől kezdve a középkorosztályon át az idősebbeket is meglepjük egy-egy 

szórakoztató produkcióval, továbbá programjainkkal a környező települések lakóinak, 

vendégeinknek is tartalmas, de könnyed kikapcsolódást nyújtsunk a falu ünnepe, a 

Mogyorósi Napok rendezvény keretében.  

 

c) A rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását, kapcsolódása a cselekvési 
tervhez 

Litér Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Bakony és Balaton 

Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-7-2-17 

kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” 

című felhívásra 2019.04.30. napon benyújtott támogatási kérelmet nyújtott be. A támogatott 

projektben az önkormányzat vállalta, hogy a fejlesztések megvalósítását követően 

projektátadó rendezvényt tart, amelyek megtartására 2021.08.13. napon 18.30 órai kezdettel 

a XX. Mogyorósi Napok rendezvény keretében került sor. Az együttműködésre alapuló 

vidéki települési vonzerőnövelést célzó projekt záró eseményére az együttműködő 

partnerek, a helyi lakosság és a térségből érkező érdeklődők bevonásával került sor a 

Közpark felső szintjén megrendezett projektátadó eseményen, ahol Varga Mihály 

polgármester ismertette a támogatott VP6-19.2.1.-7-2-17 projekt tartalmát, majd ezt 

követően a Litéri Zöldág Kulturális Egyesületen belül működő táncosok fellépésükkel 

színesítették az átadási programot. A rendezvényre a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai 

Egyesület kitelepült és ismertette az egyesület tevékenységét, célját, működését. A 

rendezvényt folyamatosan biztosította a Litér Polgárőr Egyesület. 

A projekt megvalósításával a lakosság igényeire épített, helyi identitást növelését szolgáló, 

közösségépítő, együttműködésre alapuló projekt valósult meg.  

 
d) Képdokumentáció (legalább 10 db a fontosabb eseményeket, elszámolandó tételek 
megvalósulását dokumentáló fotók) 
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e) Meghirdetés, megjelenések 
Honlap: 
https://www.liter.hu/Hirek/2021-07-12/VP6-1921-7-2-17-projektatado-rendezveny 
https://www.liter.hu/Hirek/2021-08-06/XX-Mogyorosi-Napok 
 
Litéri Hírmondó c. újság: 
https://www.liter.hu/media/csikicsuki/files/lih210625.pdf 
 
Közösségi oldal (opcionális): 
https://www.facebook.com/literkozseg.onkormanyzata/photos/pcb.1485626981787262/14
85626891787271 
 
HACS honlap meghívó megjelenés: 
https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2021-07-13/LEADER-rendezveny-Literen 
 
HACS honlap beszámoló megjelentetése: 
https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek 
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