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Tisztelt Érdeklődők! 

Szeretettel köszöntjük, a Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 

munkaszervezete (LEADER HACS) által kiadott HÍRLEVÉL olvasótáborában. 

 

Egyesület működése: 

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 

elkezdte a 2023-2027 – es programozási időszak Helyi Fejlesztési Stratégiájának 

elkészítését. A következő hónapokban több egyeztető megbeszélést és fórumot 

szervezünk a stratégia megalapozásához. Kérjük, figyeljék honlapunkat és 

vegyenek aktívan részt a tervezésben. A hírlevél mellékleteként közzé teszünk 

egy projekt ötlet adatlapot, melyen fejlesztési elképzeléseiket juttathatják el 

hozzánk.  

Köszönjük együttműködésüket! 

 

Pályázati hírek: 

 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a VP6-19.2.1.-11-7-20 kódszámú, „Helyi 

életminőség javítását célzó fejlesztések támogatása” című felhívásunkra 2022. 

december 31-ig van lehetőség kérelem benyújtására.  

 

 

Leader forrásból megvalósult projektek: 
     

Szabó Viktor egyéni vállalkozó, fényképészeti szolgáltatásokat nyújt cégeknek, 
önkormányzatoknak, intézményeknek, magánszemélyeknek, valamint online és 
offline reklámügynöki szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek. A projekt keretében 
szolgáltatási színvonalának növelése érdekében szerzett be fotózáshoz 
szükséges eszközöket: fényképezőgép vázat, objektíveket, memóriakártyát, 
fotótáskát, vakut, akkumulátort, számítógépet, táblagépet, külső meghajtót.        
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Varga András egyéni vállalkozó gumilánctalpas kotrógépet szerzett be hidraulikus 
lyukfúró adapterrel. A csúcskategóriás konfiguráció hangsúlyozza az 
energiamegtakarítást, a magas hatékonyságot, kényelmet és a megbízhatóságot.  
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A CZ 2000 Bt. biztonságos jövedelemteremtő képességének biztosításához 
szerzett be egy ötszáz literes pálinkafőző berendezést. Erőforrásainak és 
lehetőségeinek nagyobb fokú kihasználása révén versenyképes, jövedelmező és 
eredményes vállalkozás működtetése valósul meg Komádiban. 
 

       
 

     

A Polis76-Sec Kft. 2018-ban alakult vállalkozás. Fő tevékenységi körei: 

villanyszerelés, biztonsági rendszer szolgáltatás, híradástechnikai célú közmű 

építése. A cég a működése óta, a munkák elvégzéséhez szükséges eszközöket 

önerőből szerezte be, azonban ezek elkoptak, elhasználódtak a folyamatos napi 

használat mellett. A beszerzésre kerülő eszközök eredményeképp a vállalkozás 

szolgáltatási köre bővül és megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező 

munkavállaló foglalkoztatására kerülhet sor. 
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Rácz Rita egyéni vállalkozó természetgyógyászati rendelő nyitásához szerzett be 

Mandelay QEST9 biorezonanciás terápiás készülékcsomagot. A projekt 

jóvoltából megvalósuló szolgáltatás mindenki számára elérhető, korosztálytól 

függetlenül. A biorezonanciás kezelés számos problémára nyújt kiegészítő 

megoldást. 

     
 

A Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület 2022. október 28-29 között immár 10. 

alkalommal rendezte meg a Kárpát-medencei Vőfélytalálkozót. A projekt célja, 

egy olyan rendezvény megvalósítása volt, amely a helyi közösségek mellett a 

magyarság identitástudatát erősíti, a népszokások, a kulturális értékek 

megtartására, ápolására irányul. Az érdeklődők részt vehettek bivalytinó 

sütésen, hagyományos lakodalmi sütemények és kellékek vásárán, kézműves 

foglalkozásokon. Előadások, énektanítás, filmvetítés színesítette a kétnapos 

rendezvényt. Az esemény egyik különleges momentuma a kemence avatás volt. 
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Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! 

Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök 08:00-13:00 óráig. 

Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő-csütörtök: 7:30-15:00 óráig. 

Munkaszervezeti iroda címe: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 25. sz. 

 Munkatársaink: 

    Kiss Gáborné 

Tel.: 06 30 298 1234, 

E-mail: kiss.gaborne@bsve.hu 

Jakab Noémi 

Tel.: 06 30 330 8430, 

E-mail: jakab.noemi@bsve.hu 

Szutor Dóra 

Tel.: 06 30 298 6567 

E-mail: szutor.dora@bsve.hu 

Sári Gáborné 

Tel.: 06 30 825 3611 

E-mail: sari.gaborne@bsve.hu 
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