
Meghívó 

Tisztelt Váraszóiak! Kedves Érdeklődők! 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy elkészült a „Váraszó Helytörténeti 

kiadvány", amelyet szeretnénk bemutatni a lakóknak és az érdeklődőknek. 

Pályázati felhívás: VP6-19.2.1.-29-3-17 

Project címe: Rendezett településkép kialakítása, települési közbiztonság javítása Váraszó 

községben 

Project azonosító száma: 3014610078 

A támogatás mértéke {%-ban): 95% 

A project tartalmának rövid bemutatása: 

Kialakításra kerül egy buszváró és megjelenik a település helytörténetét bemutató kiadvány. 

Váraszó közbiztonságának javítása érdekében térfigyelő kamerák kerülnek kihelyezésre. 

Kiadvány címe: Váraszó Helytörténeti kiadvány 

A bemutató 2021. augusztus 14-én 13.15.-órakor, a Falunap keretében, a 

Váraszói Faluház udvarán (Váraszó Szabadság út 54.) lesz megtartva. 

A helyszínen a Kiadványban szereplők- írók részvételével történő bemutatón 

egész délután lehetőség lesz bővebben megismerni a könyv elkészítésének 

körülményeit. 

Kérjük, hogy ezen minél többen vegyenek részt! 

A bemutató külterületen lesz, ennek ellenére kérjük, mindenki tartsa be az 

előírt védőtávolságot! 

Váraszó Község Önkormányzata 



!'iZEC ltEN Y I „ 
Kiadvány közzététele 

Kedvezményezett neve:Váraszó Községi Önkormányzat 

Pályázati felhívás: ,,Élhető települések kialakítása" VP6-19.2.1.-29-3-17 

A projekt címe: Rendezett településkép kialakítása, települési_ közbiztonság javítása Váraszó községben 

Projekt azonosító száma: 3014610078 

A szerződött támogatás összege:4.620.889 Ft 

A támogatás mértéke (%-ban): 95% 

A projekt tartalmának rövid bemutatása: 

Kialakításra kerül egy buszváró és megjelenik a település helytörténetét bemutató kiadvány. 

Váraszó közbiztonságának javítása érdekében térfigyelő kamerák kerülnek kihelyezésre. 

Kiadvány címe: Váraszó Helytörténeti kiadvány 

Kiadvány főbb paraméterei: A/5 formátum, keménykötéses kiadvány, újrahasznosított papírból 
készült. 

Kiadvány példányszáma: 600 db 

Oldalak száma: 95 

Nyomdai szerkesztése: 2020. év 

Megjelenés éve: 2021. év 

Tartalom: A kiadvány Váraszó történetén kívül bemutatja a község látnivalóit, nevezetességeit, a 
váraszói mesterségeket, egyesületeket, továbbá betekinthetünk a település irodalmi életébe. 

-
, 

SZECHENYI 

tvl1\GY/\RORSZ/\G 
KORMÁNYA 

-~ 
~~~ 

,\ l. .\C.'i'ARl11tV,\<i 
KUR,\l!\ N)'A 

Európai Unió 
í.11mp..11 MtzCg,1.:dJsdgi 
V,dékfrj'rnlési Al,1p 

~•fi #déldürligilcht ooniMió lur6po "J 

SZÉCHENYI . 

Európai Unió 
Európai Mezögazdasági 

Vidékfejlesztési Alap 



Jelenléti ív 

Készült: A Váraszó Helytörténeti kiadvány bemutatóján. 

Helyszín: Váraszó Faluház udvara 

(Váraszó, Szabadság út 54.) 

Ideje: 2021. augusztus 14. 

Sorsz. Név Lakcím Aláírás 


