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KÖSZÖNTŐ
Kedves Olvasóink,
Röpke hónap elteltével ismét újabb hírekkel,
eseményekkel köszöntjük Önöket. Noha úgy
tűnik, a medve megijedt saját árnyékától és
visszastartolt a barlangjába, a tél vége beleátható
közelségben van. Az időnként előbukkanó
napsugarak, a kora tavaszt idéző illatos levegő, a
dalra fakadó madarak jó hatással vannak
közérzetünkre, melyet a farsangi időszakban
tovább fokozhatunk, a bálok, rendezvények
alkalmával kiteljesíthetünk. Két tánc között
hasznos információkat, az elmúlt hónap
történéseiről szóló rövid beszámolókat, a
közeljövőben
várható,
kötelezettségeinkre
vonatkozó felhívásokat osztunk meg ezúttal is.

A januári egyeztetésen részt vevő településvezetők
egy csoportja

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara GyőrMoson-Sopron
megyei
Igazgatósága
januárban, februárban fórumsorozatra várta a
megye,
gazdálkodóit,
vidékfejlesztési
szereplőit. A sorozat mosonmagyaróvári
állomásán, nagyszámú közönség előtt volt
lehetőségünk néhány percben egyesületünk
tevékenységét, lefedettségét, az előző
időszak elért eredményeit, felhasznált
források nagyságát, a gazdaságfejlesztés
terén
elért
eredményeket
bemutatni,
mindezek mellett beszélhettünk céljainkról:
szervezetünk a következő uniós időszakban
is segítséget nyújt térségi projektek
generálásában,
a
gazdaságés
vidékfejlesztésben,
helyi
identitás
erősítésében, hálózatok, együttműködések
kialakításában.

Ő is a tavaszt várja…
Elnökségünk és Felügyelő Bizottságunk január
8-án együttes ülést tartott, melyen HACS-unk,
munkaszervezetünk jövője került terítékre. A
jelenlévők döntése alapján szervezetünk a
településvezetőket január 15-ére „Őrizzük a
múltat, becsüljük a jelent, nézzünk a
jövőbe…” EMVA, LEADER térségi fórumra
hívta és várta, ahol a jelenlévők arról folytattak
párbeszédet, milyen lehetőségek kínálkoznak a
második félévet követően a szervezet
működtetésére
és
finanszírozására.
Az
eseményről készült emlékeztetőt, információkat
valamennyi településre eljuttattuk, azon
kérdésekben, melynek eldöntése önkormányzat
hatáskör, várjuk a visszajelzéseket.

Légrády Gábor, az MVH Győr-Moson-Sopron
megyei Kirendeltségének vezetői információkat
oszt meg a jelenlévőkkel

A Mosonszentmiklósi Római Katolikus
Egyházközség célul tűzte ki a helyi plébánia
épületének felújítását, rendezvényközponttá
történő átalakítását. A projekt keretében egy
hiánypótló kiadvány is megjelenhetett, mely
a templom és plébánia történetét mutatja be,
ezzel helyi identitás fejlesztéséhez járul
hozzá. A plébánia felújítási munkálatai még
zajlanak, a kiadvány viszont elkészült,
melynek a bemutatójára hivatalosak voltunk
mi is. Békefi Ádám, szerző ismertette a
könyv írása közben megélt élményeit,
elmesélte a könyv létrejöttének főbb
mozzanatait. EGy ilyen érdekesség, hogy
éppen a plébánia felújítási munkálatai
kapcsán került elő egy negatív, ami egy
színjátszó kört jelenít meg a plébánia
udvarán. Ez a könyvbe is bekerült, igy a mai
fiatalok
szüleiket,
nagyszüleiket,
dédszüleiket láthatják viszont.

Tájékoztatjuk Tisztelt Projektgazdáinkat, hogy az MVH honlapján megjelentek a 11, 9, 20,
26 és 14 számú közlemények, melyek a 2015. február 1. - május 31. között - KIZÁLÓLAG
ELEKTRONIKUS ÚTON - benyújtható kifizetési kérelmekkel kapcsolatos tudnivalókat
foglalják össze illetve a szükséges formanyomtatványokat tartalmazzák. Felhívjuk továbbá
figyelmüket a közelgő monitoring adatszolgáltatási kötelezettségre is.
Településeink - Kisbajcs: Kisbajcs Győrtől 2
km-re,
észak-keleti
irányban
fekszik.
Természet-földrajzilag a Szigetköz délkeleti
szegletében helyezkedik el, ott, ahol a MosoniDuna és Öreg-Duna már közelítenek
egymáshoz. A két folyó áradása nagyon
sokszor gátat szabott, kárt okozott a
földművelésnek, ezen kívül a magas
belvízszinttel is szembe kellett nézni. A
meglehetősen vizes, vízzárásos természeti
környezet ugyanakkor sajátos tevékenységek
(pl. zöldségtermesztés, állattenyésztés) helyi
kialakulását tették lehetővé. A falu közlekedésföldrajzi helyzete Győr közelsége miatt
kedvező. Kisbajcs Győrből a Nagybajcs felé
vezető mellékútvonalon érhető el. Kisbajcsot
az írott források először 1252-ben említették
Baych alakban. Az 1357-ben keletkezett
oklevél szerint a falu már a győri püspökség
birtoka volt.

Markos Sándor Emlékpark a falu bejáratánál
A Bajcsi család 1458-ban a püspöki részen a
kisbajcsiaknak birtokrészeket adott el. Alig egy évtized
múltán, 1466-ban Kisbajcsot curialis nemesi községként
említik, amelynek birtokosai egyházi nemesek, akik a
győri püspöknek a fegyvertartási és vízhalászati jogért
adót fizettek. (Forrás: kisbajcs.hu)

PROGRAMAJÁNLÓ:
-

február 17: Ma(c)skara Hegyeshalomban
február 21: Sportbál Hegyeshalomban
március 06: „Árpád-víz” konferencia Kimlén

További programjainkról lapunk következő számaiban olvashatnak.
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