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 KÖSZÖNTŐ 
Kedves Olvasóink, 
 
Május az év legszebb hónapja, a természet 
megújulását, virágok nyiladozását minden egyes 
napon szemünkkel követhetjük végig. Anyák 
Napi rajz és verspályázatunkat idén is 
meghirdettük, melyre 8 településről közel 100 
pályamunka érkezett. Leader Egyesületek 
munkatársaiból álló független zsűri bírálta a 
műveket május 8-án, az eredményeket a 
honlapunkon tettük közzé. Köszönjük a beküldött 
pályaműveket és a zsűri munkáját. Gratulálunk a 
dijazottaknak, akik jutalmukat 2014. május 16-án 
(pénteken) 16 órakor vehetik át a kimlei IKSZT 
Kávézójában Limoná-dé-lután keretében. 
Ugyanitt tekinthetik meg a beküldött művekből 
összeállított kiállítást is. Mindenkit szeretettel 
várunk. 

 
Barna Evelin idei pályázatra benyújtott 

nyertes rajza 

 

 
Kristóf Gábor, a Virágzó vidékünk műsorvezetője 

Virágzó vidékünk... a gazdasagiradio.hu 
műsorában. Kristóf Gábor, műsorvezető a 
május 6-ai adásban Győr-Moson-Sopron 
megyét vette górcső alá: Az uniós 
fejlesztésekről, a LEADER egyesületek 
működéséről, a vidéken élőkről, háztáji 
gazdálkodókról, fiatalokról Székely Ritával, 
a NAKVI megyei referensével beszélgetett. 
A Hédervári Lovasklub Kft. és a Kenter-
Hédervár Kft. fejlesztéseit, jövőbeni terveit 
Dudi Helga mutatta be. Végül Józsa Tamás, 
a győri Hild József Szakközépiskola 
igazgatója adott tájékoztatást az 
intézményben megvalósított és az MNVH 
támogatta projektekről. 

 
HFS rendezvénysorozat – szakmai 
munkatalálkozók: A 2014-2020 közötti 
EU programozási időszakra vonatkozó 
Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezéséhez 
kapcsolódóan a VM, a Magyar Nemzeti 
Vidéki Hálózat elnöksége 2013-ban 
kidolgozta és jóváhagyta a megyékben 
működő vidékfejlesztési szervezetek 
szakmai koordinációját és tervezési 
feladatellátását támogató programcsomagot. 
Ennek célja részben, hogy a megyékben 
működő HACS szervezetek kapjanak kellő 
szakmai támogatást és iránymutatást a saját 
Helyi Fejlesztési Stratégiájuk 

 

 
a mihályi szakmai találkozó résztvevői 



kidolgozásához, részben pedig, hogy a 
párhuzamosan futó tervezési feladatok 
közös mederbe kerüljenek, azaz 
megvalósulhasson az ún. „egy térség egy 
stratégia” elv mentén a készülő stratégiák 
összehangolása, valamint a megyei szintű 
együttműködési lehetőségek feltárása és 
megfogalmazása.  
Ez a tevékenység megyénkben is 
elkezdődött. A szakmai munka meghatározó 
területe a megye vidékfejlesztésében érintett 
partnereinek bevonásán keresztül egy 
megalapozott helyzetelemzés, értékelés és 
vidékfejlesztési javaslatrendszer 
kidolgozása. A témával kapcsolatosan 3 
szakmai fórumot és munkatalálkozót 
rendeztek Mihályiban, Győrszemerén illetve 
Kimlén. 
Az összejöveteleken a megye valemennyi, 
vidékfejlesztésben érdekelt szervezete, 
települések, civil szervezetek, vállalkozók 
képviselői vettek részt, turisztika, szellemi 
és tárgyi örökségünk, helyi identitás, helyi 
termékek és kommunikáció témáiban tettek 
javaslatokat a jövőbeni együttműködésekre. 
A találkozókon összegyűjtött információk 
rendszerezésével egy közös megyei 
tanulmány készül. 

 

 
a győrszemerei szakmai találkozó résztvevői 

 

 
a kimlei szakmai találkozó résztvevői 

 
  
Településeink - Győrladamér: Egyes szakírók a falu 
első írásos említését 1146-ra teszik, az általunk ismert 
legrégebbi adat 1418-ból, a Héderváry-család 
oklevéltárából származik. A falu nevét egykori 
tulajdonosáról, Lodomér esztergomi érsekről kapta, 
mások feltételezik, hogy a határában folyt egy 
„Ladom-ér”. A török dúlás teljesen megsemmisítette a 
falut, amely csak 1719-ben kezdett ismét benépesülni. 
A Mosoni- és a Nagy-Duna közelsége, az egyedülálló 
Somoserdő, amely a falu központjában álló templomot 
érintve közelíthető meg, és a Nádas-tó A szigetközi út 
mellett lovasiskola, a Mosoni-Duna partján kikötési 
lehetőség várja a sportolni,  vízitúrázni vágyókat. A 
turisztikai vonzerők sorát a szigetközi kerékpárút teszi 
még teljesebbé. (forrás: gyorladamer.hu) 
 

 
Pihenőhely a győrladaméri horgásztó mellett 

 

PROGRAMAJÁNLÓ: 
- május 17: Hérics Fesztivál, Várbalog 
- május 17: „Ismerd meg Mosonszentmiklóst II. 
- június 6: „Pünkösdöljünk együtt” Hegyeshalomban 
- június 7: Szigetközi Birkafőző Fesztivál és Falunap Héderváron 

További programjainkról lapunk következő számaiban olvashatnak. 

 REJTVÉNY: 
Pongrác, Szervác, Bonifác gyűjtőneve: _ag_os_z_n_e_ 
 (megfejtéseiket elérhetőségeink bármelyikén fogadjuk) 

Előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: üvegházhatás 

ZÁRSZÓ: 
Köszönjük, hogy a rendszeres fűnyírás közben is szakított időt ránk. Tartson velünk / olvasson bennünket 
legközelebb is. Ha erre jár, térjen be hozzánk, és ha kedve van, fusson egy minimaratont velünk a tavaszi 

megújulás jegyében. 
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