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KÖSZÖNTŐ
Kedves Olvasóink,
Olyan gyorsan telik az idő, hogy szinte már nem
is bírunk utána futni. Júliusban a kánikulai napok
és a növényeknek életet biztosító nagy esők
váltogatják egymást. Legalábbis, ami az elmúlt
néhány napot jellemzi. A minap újabb kiadvány,
„Virágzó Vidékünk” névre hallgató magazinok
sokasága érkezett hozzánk a NAKVI-tól,
melyben többek között a hungarikumokról
olvashatnak, 11 érdekességet találnak a
pálinkáról, felfedezhetik benne a tudatos vásárlás
tippjeit, ugyanakkor nyomon követhetik az étkek
útját a kerttől a tányérig. Máris megkezdtük a
lapok szétosztását, valamennyi településre
eljuttatjuk, aki azonban mielőbb szeretné
megkapni, irodánkban is átveheti.

Virágzó Vidékünk magazin a NAKVI-tól,
mely irodánkban átvehető!!!

A hegykői régiós értekezlet résztvevőinek egy
csoportja

Széleskörű kutatási programmal járult
hozzá a következő európai uniós
programalkotási időszak tervezéséhez és a
magyar vidék megismeréséhez az MNVH és
az MTA. Az eredményeket június 24-én,
Kecskeméten egy konferencia keretében
mutatták be a nagyközönségnek. A
konferencia és műhelyvita arra is alkalmat
adott, hogy véleményeket, javaslatokat
fogalmazzanak meg és megvitassák a
felmerülő kérdéseket. A rendezvényen
egyesületünket Grundtner Gábor képviselte.

NYDR HACS-ok találkoztak Hegykőn
június 19-én, ahol az IH, MVH és NAK
képviselői adtak rövid tájékoztatást a
programidőszak aktualitásairól, az elmúlt
hetekben beérkezett kifizetési kérelmekről,
valamint
az
Agrárkamara
szervezeti
felépítéséről. Ezt követően a HACS-ok
egymással osztották meg, ki, milyen
tevékenységeket végez, milyen saját
projekteken dolgozik jelenleg, milyen módon
segíti a térség projektgazdáit, hogyan tervezi
a 2015. év végéig tartó időszakot és a ’14-20at.

Elmélyült és átfogó kutatási program a vidékért
– a konferencia résztvevői
(forrás: www.mnvh.eu)

Június 25-ére a halászi Babos Majorba egy
projektbemutatóra kaptunk meghívást. A
Szigetköz – Felső-Duna mente Térségi
Fejlesztési Tanács illetékességi területének
településvezetői mellett munkaszervezetünk
képviseletében Susovits Vera és Szabó Anita
ismerhették meg a solar hajók beszerzésének
előzményeit,
az
együttműködésben
megvalósított projekt gazdáit, a fejlesztés
elemeit. A délután folyamán az esemény
résztvevői a gyakorlatban és a Duna közepén is
megtapasztalhatták, milyen érzés megújuló
energiával
működő
kishajóval
utazni.
Hamarosan ezek a közlekedési eszközök is
mindennapos látvánnyá válhatnak térségünkben.

a rendezvény résztvevői élesben is
megtapasztalhatták, hogyan is működik a solarhajó

„Eredményeinkből kiindulva…” EMVA, LEADER térségi fórumsorozatot tartottunk /
tartunk a napokban. Levélre, Máriakálnokra, Mecsérre vártuk az elmúlt hetekben a helyi
gazdaság szereplőit, potenciális projektgazdáit. Itt oszthatták / oszthatják meg velünk
projektötleteiket, fejlesztési terveiket, melyeket összegyűjtünk és a készülő Helyi Fejlesztési
Stratégiánkba igyekszünk beépíteni. A fórumsorozat utolsó állomásán július 15-én várjuk az
érdeklődőket Győrújfalun a Faluház emeleti nagytermébe. Ezt követően az ötletekből egy
összesítés készül, melynek listáját – további gondolatébresztés céljából - tagjainkhoz is
eljuttatjuk.
Településeink - Győrzámoly: Győrzámoly neve
valószínűleg szláv eredetű és zátony mögötti helyet
jelent. Római katolikus temploma 1779-ben épült,
1869-ben leégett, majd eredeti stílusában újjáépítették.
1917-ben a falu központi helyén, Csuti Vince és neje,
Jász Örzse keresztet állíttatott a háborúban elesett két
fiúk emlékére. E kereszt két oldalára került fel később
az első világháborúban hősi halált halt 44 zámolyi
férfi neve. Szomszédságá-ban alakította ki az
önkormányzat 1990-ben a falu második világháborús
áldozatainak emlékoszlopát, mely 32 személynek állít
emléket. A falu természeti értékekben is nagyon
gazdag. Győrzámoly és Győrújfalu határában terül el a
Remencei Duna-ág, a Szil-ága és a Zámolyi tölös
közel 100 ha-nyi területe. A vízfolyásokat mindenütt
magassásosok, magaskórósok szegélyezik. Itt található
az Alsó-Szigetköz legnagyobb nádasa, a Lajma. A
Zámolyi tölös pedig az Alsó-Szigetköz ma már ritka
ártéri keményfa tölgy, kőris, szil-ligeterdeje. (forrás:
gyorzamoly.hu)

Zámolyi csatorna

PROGRAMAJÁNLÓ:
- július 11-13: JáKuGa Fesztivál Jánossomorján
- július 12: Falunap Mosonszentmiklóson
- július 18-19: IV. Lipóti Kenyér és Halfesztivál
- július 26: Evezd körbe Kimlét
- augusztus 2: Családi Focinap Győrújfalun
További programjainkról lapunk következő számaiban olvashatnak.

REJTVÉNY:
finom és gyorsan elkészíthető sütemény: m_dá_t_j s_e_e_
(megfejtéseiket elérhetőségeink bármelyikén fogadjuk)
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