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Iszkáz Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül Gerence- Marcal-

Rába és Somló- környéki Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, 

„Komplex turisztikai kínálat fejlesztése” című, VP6-19.2.1.-37-1-17kódszámú felhívásra 

benyújtott támogatási kérelmét a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató 

támogatásra alkalmasnak minősítette. Így a projekt az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból 

9 947 796 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

Iszkáz a Gerence-Marcal-Rába és a Somló Környéke Vidékfejlesztési LEADER részeként 

számos természeti, épített és közösségi értékkel rendelkezik; ilyen például a ritkaságnak 

számító három templom, Nagy László költőnk szülőháza, Iszkázi Értéktár, Nagy László 

Szellemi Öröksége Alapítvány vagy az Életöröm Nyugdíjas Klub. 

Önkormányzatunk nagy felelősséget érez az iránt, hogy településen és a térségben élők 

számára minél inkább megőrizzük és továbbadjuk ezen értékeket, hiszen egy ilyen kis 

létszámú (338 fő) község csak akkor tud igazán működni és fennmaradni, hogy ha múltját 

szem előtt tartva lép a fejlődés útjára. 

A falusi turizmus egyre népszerűbb a hazai turisták körében. A nagyvárosok zsúfoltságával, 

rohanásával, anonimitásával szemben a városlakókat vonzzák a szép tájak, a falusi életmód, 

az emberek közvetlensége, a tájjellegű-, népi ételek és italok. Egy szálláshely kiválasztásnál 

egyre inkább meghatározó szempont az, hogy az egészség megőrzésében és a 

regenerálódásban szerepet játszó friss és tiszta levegőt tudjanak szívni a vendégek. A városi 

emberek a nyugalmat keresve szeretnének kiszakadni a mindennapos nyüzsgéséből, vágynak 

vissza a természetbe és igényük van arra, hogy megismerjék a természetes környezetüket, 

hogy megtapasztalhassák a természet és az állatok közelségét.  

A falusi turizmus a legalkalmasabb arra, hogy a turisták közvetlenül megismerhessék egy 

tájegység életét és kultúráját. Egy nyugodt, falusi környezet, ahol az aktivitást biztosító 

programok mellett a természetben is ki lehet kapcsolódni kincset ér azoknak az embereknek, 

akiknek ez a mindennapjaiban nincsen benne. A falusi emberek a környezetükből kifolyólag 

sokkal nyugodtabbak és nyitottabbak a másik felé, ami nagy vonzerővel bír a turizmus 

szempontjából, hiszen a szálláshely vendégei bekapcsolódhatnak a vidéki életbe. 

Meggyőződésünk az, hogy egy település akkor igazán élhető, hogy ha jó a közösség, s ennek 

érdekében igyekszünk mindent megtenni. Fontos, hogy a faluban élők ne idegen épületként 

gondoljanak a szálláshelyre, hanem érezzék magukénak azt. Ezért terveink között szerepel az, 

hogy amikor nincsen szállóvendég (vagy nincs teljes foglalás) a helyiek is igénybe vehessék a 

szálláshely társalgó-közösségi terét. Így biztosítunk alkalmat arra, hogy a helyiek és a 

vendégek megismerhessék egymást, ezáltal egy új közösség jöhet létre. 

Mindamellett, hogy lehetőséget biztosítunk a helyieknek is, arra, hogy használják az épületet, 

célunk az, hogy a lakosság is bekapcsolódjon a gazdasági életbe, hiszen a tartós gazdasági 



fejlődés csak belső erőforrásokra támaszkodva jöhet létre. Ezt alkalmazva a helyiek tartanák 

karban az épületet és annak udvarát, valamint szükség lenne recepciósokra és takarítókra is. A 

helyi munkaerőket alkalmazva megelőzhetjük a lakosság elvándorlását a településről, és 

elősegíthetjük a letelepedést, hiszen az emberek oda költöznek szívesen, ahol van 

munkalehetőség. 

Iszkáz még számos kiaknázatlan lehetőséget kínál számunkra, amelyeket a jövőben a felújítás 

által szeretnénk minél inkább kihasználni úgy, hogy akár a falusi turizmust más 

turizmustípusokkal ötvözünk, például a szomszédos településekkel összekapcsolódva 

lovasturizmus, kerékpárturizmus, vadászturizmus, vagy a Somló- hegy közelsége miatt 

borturizmus. 

A szálláshely lehetővé teszi, hogy messzebbre rugaszkodjuk el a szabadidős tevékenységek 

terén, úgy mint: 

− több napos rendezvények vagy akár kisebb táborok szervezése 

− családok, baráti társaságok elszállásolása 

− messzebbről érkezett fellépők altatása, akiknek eddig a távolság okozott problémát. 

 

Iszkáz még számos kiaknázatlan lehetőséget kínál számunkra, amelyeket a jövőben a felújítás 

által szeretnénk minél inkább kihasználni úgy, mint sport- és szabadtéri rendezvények 

megtartása, kiállítások és bemutatók szervezése, közösségi események lebonyolítása.  

 


