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Közös projektet valósított meg Szemet Község és Sopronnémeti Község 

Önkormányzata. A két település folyamatosan arra törekszik, hogy fejlessze a régió 

versenyképességét és erősítse helyzetét a turizmus területén, a kölcsönös együttműködés 

elmélyítése mellett. 

A „Religion” (kódja: SKHU/WETA/1901/1.1/313) az INTERREG V-A Szlovákia 

Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap 49 977,45 Eurónyi társfinanszírozásával valósult meg. Szemet 

község teljes költségvetése 37 647 euró.  

A pályázat fő célja volt fejlesztési tevékenységek által a szlovák-magyar határ menti 

régió vonzerejének, látogatottságának és népszerűségének növelése; a helyi intézmények és a 

lakosok közötti határokon átnyúló kapcsolatok elmélyítése; a keresztény tudatosság erősítése; 

valamint a hagyományok megőrzése és továbbadása. 

Ennek keretén belül Szemet községben a Szerafíni Szent Ferenc római katolikus 

templom történelmi épületének rekonstrukciója valósult meg. Az épület hátsó részén és  belső 

terén zajlottak a munkálatok;  megjavították a tető egy részét, felújították a villanyvezetékeket, 

átfestették a falakat és a mennyezetet. A felújítás hozzájárul a régió kulturális értékeinek 

megőrzéséhez, valamint a helyi rendezvények színvonalának növeléséhez – ugyanis a 

programok többségének helyszínéül az említett épület szolgál: itt zajlanak például a karácsonyi-

és a kóruskoncertek, a falunapok. 

A pályázat anyaországi partnere, Sopronnémeti dobogót emelt – a rendezvények 

minőségének javítása és rendszeres szervezésük lehetőségének biztosítása érdekében. 

Az önkormányzatok szintén e projekt keretén belül ökomenikus szertartással 

egybekötött partnerségi találkozót tartottak 2021. október 2-án Magyarország és Szlovákia 

partneri önkormányzatainak részvételével. Az eseményt számos kulturális és szórakoztató 

program kísérte gyermekek és felnőttek számára egyaránt (zenés felvonulás, Takács Zoltán és 

Csikó Teodóra operett előadása, Magyar Rózsa, Rábaköz Néptáncegyesület Bogyoszló műsora, 

Kapui Zsófia és Ivánkovics Vanessza, Foky mulatós popzene, szüreti bál). 

A partnerek a színpad átadási ünnepségén is részt vettek, amelynek során bemutatták a 

projekt által elért eredményeket.  

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