A TESTVÉRTELEPÜLÉSEKKEL EGYÜTTMŰKÖDVE PÁLYÁZTAK KIADVÁNYOKRA

Értéktárak határokon át
Hédervár, Kimle és Kunsziget
3-3 millió forintot nyert helyi
értékeik bemutatására a
Földmíivelésügyi Minisztérium
pályázatán. A programot a határon túU testvértelepülésekkel
közösen valósítják meg.
GYŐR-MOSON-SOPRON
GÜLCH CSABA

Nemrégiben döntés született a
nemzeti értékek és a hungarikumok gyűjtésére, kutatására,
népszerűsítésére,
megorzesenek támogatására beadott pályázatokról. Megyénkből három
község járt sikerrel, mindegyik
önkormányzat a határon túli,
magyarlakta testvértelepülésével együttműködve pályázott.
Héderváron a helyi értéktárban és a megyerikumok között is szerepel a Boldogaszszony-kápolna, valamint az
előtte álló kocsányos tölgy, az
Árpád-fa. Ahogy Szabóné Németh Ágnes polgármester elmondta: többek között ez a két
nevezetesség áll a csallóközi
Éberharddal és az erdélyi Héderfájával közös program középpontjában.
- Két néprajzos szakértő segíti összeállítani testvértelepüléseink gyűjteményét, majd Nagyboldogasszony-nap, augusztus
tizenötödike környékén nálunk
találkozunk és bemutatjuk értékeinket. Létrehozunk egy honla-

A kimlei értéktárban szereplő temetői kápolna történetét a kincses molnár legendája őrzi.

A hédervári Boldogasszony-kápolna és az előtte álló Árpád-fa a
megyerikumok között is szerepel.

projektről Eller Gizella polgármester számolt be.
- Helyi értékeinket, múltunkat olvasmányos, legendákkal,
így például a magyarkimlei kincses molnár legendájával színesített kiadvánnyal, sajátos időuta
zással szeretnénk bemutatni az
érdeklődó1mek és megőrizni az
utókornak. A program része,
hogy közreműködünk a bősi értéktár összeállításában is.
A húsvéti ünnepkör értékei- .
nek feltárása, bemutatása a célja
Kunsziget és az erdélyi Nyárádgálfalva közös pályázatának.
- Negyedszázados a kapcsolatunk, jól ismerjük egymás kulturális, vallási, gasztronómiai
értékeit, amelyeket dokumentálunk és idén augusztusban közös kiállításon, videofilmen és
kötetben jelenítünk meg - említette Lendvai Ivánné polgármester. - A húsvéthoz kapcsolódva
ezek között kiemelt helyet foglal
el a török idők óta élő kunszigeti
hagyomány, a Jézus-keresés,
amelyet tavaly vettek fel a megyei értéktárba.

HÖVEJ IS NYERT

A kunszigeti Jézus-keresés hagyománya a török
pot is, ahol a közös munkával
kapcsolatos eredményeket adjuk
közre.
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időkig

nyúlik vissza.

Kimle a csallóközi Bössel
pályázott. A
legendákban a múltunk című
együttműködve

A hagyományos népi mesterségek, kihalófélben iévő szakmák
továbbörökítéséhez megyénkből
a Höveji Csipke Egyesület pályázata nyert 3 millió forint támogatást. Erről Hungarikummá akarnak válni címmel február 19-i
számunkban írtunk.

