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Pannon Térségfejlesztő Egyesület területén  

elhelyezkedő települési polgármesterek részére! 
 

 

Tárgy: Díjmentes promóciós és együttműködési lehetőség  
 

 

Tisztelt Polgármester Asszony / Polgármester Úr! 

 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége jelenleg 44 vasi és 6 zalai horgászvíz 

halgazdálkodásra jogosultjaként közhasznú civil szervezeti formában tevékenykedik 1397,19 

ha vízterületen. A 2020. évben a Szövetségünk tagegyesületeiben regisztrált horgászok 

létszáma elérte a 11.082 főt, ami minden idők legmagasabb horgászlétszáma. A 

sporthorgászat feltételeinek megteremtése mellett a turizmus fejlesztése, a hal és élőhelyének 

védelme, valamint az ifjúság nevelés kapja a fő hangsúlyt a szervezet működésében. 

Érdekképviseleti tevékenységét a szervezetünk a Magyar Országos Horgász Szövetség 

tagjaként látja el. A családtagokat és hozzátartozókat is figyelembe véve Szövetségünk az 

alaptevékenységei által, több mint 40.000 természetkedvelő Vas és Zala megyei lakos érdekeit 

tartja szem előtt. 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége sikeres 

pályázatot nyújtott be a Pannon Térségfejlesztő Egyesület - Térségi komplex promóció című, 

VP6-19.2.1.-69-8.1.2-17 számú felhívásra, Helyi értékek és élmények promóciója a 

Pannon Térségfejlesztő Egyesület területén címmel.  A projekt megvalósítási időszaka: 

2021. július 01 – 2023.június 30.  

A projekt egyik kiemelt célja a térségbe látogató turisták, valamint a Vas megyei lakosok 

körében a helyi értékek fontosságának fókuszba helyezése, figyelem felkeltése. A pályázatban 

vállalt promóciós szolgáltatásokat és fejlesztéseket a helyi turizmus fellendítése, fejlődése 

érdekében is teszi a Szövetségünk. 

A projekt keretében elsőként létrehozásra és folyamatos működtetésre kerül egy térségi 

facebook és instragram oldal „Pannon Élmény” címmel. Célunk, hogy a PANTER 

térségében zajló események, attrakciók folyamatosan bemutatásra kerüljenek a 

közösségi felületeken, valamint naprakész információt közöljenek a közösségi 

oldalaink felkeresői számára. Terveink szerint még az idei évben elindul a  

www.pannonélmény.hu weboldal is, ahol szintén a térségben lévő programokról, helyi 

értékekről olvashatnak az érdeklők színes információkat. A projekt keretében még sok 

ingyenes promóciós lehetőséget fogunk biztosítani, mely tovább erősítheti a térség vonzerejét 

és Önökkel kialakított kapcsolatunkat. 
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A térségi facebook és instragram oldallal kapcsolatos technikai feladatokat külső 

vállalkozóként a Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft. látja el  2021. augusztus 01-

től. A napi feladatokat Rosta Dóra (Elérhetőségei:+36 30 205-8806; 

rosta.dora@backofficeplusz.hu) végzi.  

 

A térség települési vezetőinek együttműködését, támogatását abban kérnénk, hogy Rosta 

Dóra kolléganő munkáját abban segítsék, hogy a részéről történő megkeresések alkalmával, 

a települések vezetői, vagy a kapcsolattartásra kijelölt személy tájékoztatást adjon a 

településen várható turisztikai, kulturális, szabadidős eseményekről, vagy bármi olyan egyéb 

fontos helyi értékről, amit érdemesnek tartanak bemutatni a közösségi médiában.  

 

Természetesen kérdés és észrevétel esetén állunk a rendelkezésükre a Szövetség fenti 

elérhetőségein is, illetve a pannonelmeny@vasivizeken.hu e-mail címre folyamatosan 

küldhetik megjelenítésre szánt programajánlóikat is.  

 

Célunk egy olyan tartalmas közösségi oldal működtetése, melynek középpontjába: a 

közös helyi értékeink, eseményeink, sikereink kerülnek és a világháló adta lehetőségek 

által sokak számára megismerhetővé válnak. 

 

Vaskeresztes, 2021. augusztus 12 

 
 

Együttműködésüket megköszönve, üdvözlettel: 

 

 

 

 

 Seregi Miklós          Puskás Norbert  

                 elnök                              ügyvezető elnök 
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