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Sopronnémeti Község Önkormányzata az elmúlt években több Hazai és EU 

társfinaszírozású fejlesztési projektet valósított meg kedvezményezettként és konzorciumi 

partnerként, köztük pl. Farád, Bősárkány és Sopronnémeti községek középületeinek energetikai 

korszerűsítése (ID: TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00024), Az életen át tartó tanuláshoz hozzáférés 

biztosítása Farádon és Sopronnémetiben (ID: EFOP-3.7.3-16-2017-00153) Tegyünk együtt a 

rábaközi emberekért! (ID: EFOP-1.5.2-16-2017-00025). Most pedig, a felvidéki Szemet 

Községgel együttműködve a „Religion” című projekt (kódja: SKHU/WETA/1901/1.1/313) 

valósult meg, az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program 

Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 49 977,45 Eurónyi 

társfinanszírozásával. Sopronnémeti teljes költségvetése 21 150 euró.  

A projekt célja a helyi hagyományok megőrzése, a látogatók számának növelése, a régió 

versenyképességének fejlesztése, valamint nem utolsó sorban a határon átnyúló együttműködés 

elmélyítése. A projekt legfontosabb várható eredménye a versenyképesség, valamint a 

térségből, illetve távolabbról érkező látogatók számának növelése; továbbá a helyi kulturális 

élet újjáélesztése, mivel a tervezett fejlesztési tevékenységek bővítik a település lakóinak 

kulturális és keresztény programlehetőségeit is.  

Ennek keretén belül Sopronnémetiben színpad épült – a rendezvények minőségének 

javítása és rendszeres szervezésük lehetőségének biztosítása érdekében. Az ünnepélyes átadóra, 

amelynek során a partnerek bemutatták az elért eredményeket, 2021. július 24-én, szombaton 

került sor. A színpadátadón a látogatókat a Bogyoszlói Férfi Dalkör műsora, valamint a Szanyi 

Bokréta Ifjúsági néptáncosok bemutatója is szórakoztatta.   

Az önkormányzatok szintén e projekt keretén belül ökomenikus szertartással 

egybekötött partnerségi találkozót tartottak Magyarország és Szlovákia partneri 

önkormányzatainak részvételével, október 2-án. Az eseményt számos kulturális és szórakoztató 

program kísérte gyermekek és felnőttek számára egyaránt – pl. Takács Zoltán és Csikó Teodóra 

Operettek, a Magyar Rózsa, a Rábaköz Néptáncegyesület Bogyoszlóról, Kapui Zsófia és 

Ivánkovics Vanessza, Foky mulatós popzenéje, valamint a szüreti bál.  

A pályázat részeként Szemet községben (azaz a szlovák Kalnikovoban) a római 

katolikus templom történelmi épületének rekonstrukciója valósult meg – hozzájárulva ezzel a 

régió kulturális értékeinek megőrzéséhez, valamint a helyi rendezvények színvonalának 

növeléséhez.  

Bízunk benne, hogy együttműködésünk tovább fog folytatódni, hiszen megvalósított 

tevékenységeink lehetővé teszik a még szorosabb határmenti együttműködést a régióban, 

elmélyítve ezzel a nemzeti összetartozást a két település között. 
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