SAJTÓKÖZLEMÉNY
GÖNYŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INTERREG V-A EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM
KERETÉBEN MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTJÉHEZ
2019. június 1.

Gönyű legszebb része a Duna-part, ahova sok látogató érkezett az elmúlt években is a nyári
hétvégéken. Itt tették vízre a csónakot, sétáltak a parton, vagy éppen horgásztak, de szívesen
kötöttek ki a vízitúrázók is. Ez ebben rejlő lehetőségekre épített az önkormányzat projektje,
amikor több elemből álló tanösvényt alakított ki dunai panorámával.
Az Interreg V-A Együttműködési Program keretében megvalósult fejlesztések a Duna-parton
koncentrálódnak. A Duna Panoráma Természetvédelmi és Helytörténeti Tanösvényen
interaktív, magyar és angol nyelvű táblák vezetik a látogatókat először a madárösvényen,
aztán rákanyarodva a Duna-parti sétaútra, egészen a pihenőpontig. A séta minden
korosztály számára élményt nyújt. Lesz, aki a panorámában gyönyörködik az új padokon
ülve, lesz, aki szívesen elolvassa a helytörténeti érdekességeket, és biztosan akad olyan is,
aki az okos telefonja segítségével filmet néz, applikációt tölt le, vagy lejátssza a Gönyűről
szóló mesét a család apróságainak. A gyerekek figyelmét nemcsak a mese köti majd le,
hanem a táblákba épített játékok is. A kilátópontról panorámatávcsövön keresztül
megfigyelhetőek a víz fölött szálló madarak. A tematikus, hajós játszótér pedig ráhangol a
megújult épületbe került helytörténeti kiállításra, mely a helyi hajósok relikviáit mutatja be.
Az épület felújítása szintén a projekt keretében valósult meg. Az új attrakciók nemcsak a
helyieket szólítják meg, várhatóan sokan jönnek majd Gönyűre a környező településekről,
megállnak egy rövid pihenőre az Eurovelo 6 kerékpárúton haladó turisták, és a víz felől is
érkezhetnek érdeklődők.
A tervek megvalósításához 170.325 EUR állt rendelkezésre, melynek 95 %-a Európai Uniós
és hazai támogatás. A teljes projektet 9 szlovákiai és magyarországi partner valósítja meg év
végéig.
Az önkormányzat június 1-jén adta át ünnepélyes keretek között a Duna Panoráma
Tanösvényt. A szalag átvágásában Major Gábor polgármester és Szekendi György a Gönyűi
Horgászegyesület elnöke közreműködött. Az átadó résztvevői tárlatvezetésen vehettek részt
az új, „Élet a Duna partján” című hajóskiállításban. A hivatalos program után gyerekeknek
szóló rendezvénnyel kedveskedett az önkormányzat, a Vöröskereszt és a Nyugdíjasklub a
helyi családoknak.
Az elkövetkező hetekben helyére kerül az új úszómű is, ami az eddigi turisztikai fejlesztéseket
egészíti ki. A csónakkikötésre alkalmas úszómű szintén egy Interreg projekt keretében kerül
a Duna-partra, mely Mosonmagyaróvár Város gesztorálásával valósul meg.

Az önkormányzat új szakmai partnerségekkel, új pályázatokkal és marketingtevékenységgel
tudatosan segíti a település turisztikai jelenlétét. Az egységes, vonzó megjelenés érdekében
a jövőben új arculattal jelennek meg a turisztikai és települési marketinghez kapcsolódó
kiadványok, új logó is készült.

Gönyű olyan hely akar lenni, ahol miénk lehet a legnagyobb fogás, ami nem más, mint a
családdal töltött minőségi idő és a természet közelsége.
A tanösvény az SKHU/1601/1.1/258 azonosítószámú pályázat keretében valósult meg.
www.skhu.eu
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