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 KÖSZÖNTŐ 
Kedves Olvasóink, 
 
Elérkezett a nyár utolsó hónapja, az 
iskolakezdés és az őszi nagy hajtás előtt még 
néhány hét, amikor pihenhetünk, de akár ezt 
össze is köthetjük egy kis aktív helyi 
turizmussal: körbekerékpározhatjuk 
Szigetközt, lóra pattanhatunk, kajakba 
ülhetünk, esetleg kompra is szállhatunk. 
Augusztusban is több falunap, szabadidős és 
sportrendezvény vár bennünket, ahol a 
mindennapokból kizökkenve 
kikapcsolódhatunk, feltöltődhetünk. 
Mindezek mellett újra nyitva a kifizetési 
kérelem időszak, mely egészen december 31-
éig tart, egyesületünk pedig kedvező hírt 
kapott: csökkentett formában ugyan, de 
támogatást nyertünk a 2007-2013 időszak 
összefoglaló kiadványának elkészítésére. 
 

 
 

Legényvirágok nyílnak LEADER-Házunk 
előkertjében 

 
 

 
Az MVH győri Kirendeltségének jelenleg helyt adó 

épület 

Új helyen, új környezetben vár bennünket a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
Győr-Moson-Sopron Megyei kirendeltsége, 
miután július 16-án csomagoltak és a „Csaba 
Irodaházba” költöztek. Július 17-étől már itt 
fogadják ügyfeleiket. Régi címükre 
(Munkácsy u. 20.) érkezett küldeményeket – 
megállapodás alapján - a Magyar Posta 
december 31-éig még továbbítja az új címre 
(Csaba u. 14-16.), de ügyirataink postafiók 
címükre (9002 Győr, Pf. 70.) is érkezhetnek. 

 
Parkoló, sétaút és növénytelepítés valósult 
meg Hegyeshalom központjában EMVA 
pályázati forrásból. Az átadásra 
egyesületünk is hivatalos volt. A 
létesítményt a település lakossága és a 
Közös Önkormányzati Hivatal ügyfelei 
július 30-án vehették birtokba. A projekt 
keretében 35 db parkolót alakítottak ki, új 
forgalmi rendet vezettek be, 987 m2 szürke 
illetve antracit térkőburkolatot építettek, 155 
fm szegélykövet helyeztek ki. A tér másik 
oldalán sétautat alakítottak ki, növényeket 
telepítettek, közöttük őshonos fajokkal 
továbbá használati térelemeket helyeztek ki. 

 
 

 
Szalag átvágás, parkoló megnyitása 



 
Megnyitott a Szigetköz Múzeum 
Máriakálnokon. A fejlesztés jó példája 
projektek és időszakok egymásba 
kapcsolódásának, mert a falumúzeum 
épületrészt még LEADER+ támogatásból 
újították fel 2007-ben. Az épület másik fele 
akkor még egyházi tulajdonban áll. Az 
önkormányzat időközben azt is megvásárolta, 
majd sikeresen pályázott annak felújítására is. A 
hivatalos átadást az augusztus 2-ai falunappal 
kötötték össze, melyen országgyűlési képviselő, 
államtitkár, kormánymegbízott, Szigetköz-
kutató, MTI vezérigazgató, térségi 
településvezetők is részt vettek. 

 

 
A Szigetköz Múzeum és Falumúzeum épülete a 

település Kápolna terén 
  
„Eredményeinkből kiindulva…” Befejeződött a négyrészes EMVA, LEADER térségi 
fórumsorozatunk. Levélre, Máriakálnokra, Mecsérre és Győrújfalura vártuk július első 
felében a helyi gazdaság szereplőit, potenciális projektgazdáit. Itt oszthatták projektötleteiket, 
fejlesztési terveiket, melyekből egy összefoglalót is készítettünk és eljuttattuk azt tagjaink 
részére. Akinek ezek olvasása kapcsán újabb projektötlete születik, kérjük, ossza meg velünk. 
Az ehhez szükséges adatlapot megtalálják honlapunk dokumentumtárában, melyet kitöltés 
után személyesen, faxon, e-mail-en vagy postai úton juttathatnak el hozzánk. 
 
Településeink - Halászi: Halászit méltán mondhatjuk 
a Szigetköz kapujának, hiszen a Mosonmagyaróvárt 
Győrrel összekötő út forgalma itt lép át a Dunán, mint 
ősidők óta fontos átkelőhelyen. A községhez tartozik 
Arak. A Duna-ágak közötti kimagasló földön 
letelepült halászbokrokból alakult halászfaluvá, 
feltehetőleg a XIII. században. Halászi a XVI. sz. 
elejére mezővárossá fejlődött. Ekkor adományozták a 
zöld viaszú pecsét használati jogát is, ami különös 
kegy jele volt. A templom védőszentje Szt. Márton, 
freskóit Maulbertsch-tanítványok festették. A 
templomon kívül még műemlékként két oromfalas 
paraszt barokk lakóház van a faluban. A község 1992-
ben egy ritka katasztrófát élt át, hídja baleset 
következtében leszakadt. A község lakossága 
napjainkban folyamatosan gyarapszik. A település 
vonzereje a nyugodt környezet, a Mosoni-Duna 
közelsége. Évente visszatérő rendezvények: 
Bábfesztivál, Szigetközi Hal és Vadfőzőverseny és 
Falunap, Szigetköz Lovastalálkozó, Bertóké Napok, 
Márton-napi búcsú, Adventi hangverseny. (forrás: 
halaszi.hu) 
 

 
 

 
Parasztbarokk lakóházak Halászi 

központjában 

 

PROGRAMAJÁNLÓ: 
- augusztus 15-16: V. Levéli Veterán traktortalálkozó 
- augusztus 16: Falunap Károlyházán 
- augusztus 16: Vízikarnevál Kimlén 
- augusztus 20: Szent István napi megemlékezések 

További programjainkról lapunk következő számaiban olvashatnak. 

 REJTVÉNY: 
hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék: f_l_ős_a_ad_s 

 (megfejtéseiket elérhetőségeink bármelyikén fogadjuk) 
Előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: madártej szelet 

ZÁRSZÓ: 
Köszönjük, hogy szabadságáról visszatérve szakított időt ránk. Tartson velünk / olvasson bennünket legközelebb 

is. Ha erre jár, térjen be hozzánk, és ha kedve van, díszítsen velünk csónakot a Vízikarneválon. 
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