SZMS FUTÁR
(A Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület
időszakosan megjelenő információs kiadványa)
1. évfolyam 1 szám – 2013. május
(megjelenik havonta a www.szms.hu/szms-futár
menüben és tagságunk e-mail postafiókjaiban)

KÖSZÖNTŐ
Kedves Olvasóink,
örömmel nyújtjuk át egyesületünk legújabb kiadványát, melynek segítségével a jövőben havi
rendszerességgel igyekszünk Önöket térségünk – elsősorban LEADER vonatkozású –
történéseiről, rendezvényeiről, megvalósult fejlesztésekről, jövőbeni terveinkről tájékoztatni.
Információkat adunk mindennapjainkról, főbb tevékenységeinkről, elért eredményinkről.
Ezen túl olyan témákkal is jelentkezünk, melyek a többség érdeklődését felkelthetik.
Kiadványunkban egyes települések programjaira is felhívjuk figyelmüket.
Kívánjuk, hogy lapunk olvasása kapcsán minél több hasznos hír jusson el Önökhöz, melyek
akár közvetlen akár közvetett módon településeink fejlődését szolgálják.

A JÖVŐ
Egyesületünk április 8-ai Közgyűlésén a tagság kinyilvánította, hogy az EU következő
költségvetési időszakában is a jelenlegi HACS mérettel és struktúrával kíván a tagság
együttműködni.
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiába igyekszünk még hangsúlyosabban bevonni a fiatalságot.
Együttműködve a KLIK mosonmagyaróvári, győri tankerületeivel, a térség iskoláival,
pedagógusaival a következő években az Alpokalja-Ikvamente LEADER Egyesület jó
gyakorlata alapján „Jártasság a térségben” címmel mi is elkészítjük speciális tananyagunkat,
melynek gyakorlati alkalmazása együttműködést generál az oktatási intézmények,
települések, nemzetiségek között, ugyanakkor megismerteti fiataljainkkal évszázados
természeti értékeinket, hagyományainkat, kultúránkat, szokásainkat.
TÁMOGATÓ HATÁROZATOK – HAMAROSAN…
Az EMVA III falu és vidéki örökség TK3 jogcím projektgazdái nemsokára határozatban
értesülhetnek, sikeresen vették-e az első akadályt. Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyertes
projektek megvalósítását a támogató határozatok kézhezvételét követő 6 hónapon belül meg
kell kezdeni.

RAJZOK, VERSEK
„Köszönöm édesanyám” címmel harmadik alkalommal hirdettünk rajz és verspályázatokat
térségünk óvodásai és iskolásai számára. 13 településről 88 rajz és 57 vers érkezett. A
bírálatra a térség IKSZT vezetőit kértük fel. Az ünnepélyes eredményhirdetést május 24-én
(szombat) 16 órára tervezzük. Felvettük a kapcsolatot a Kisalföld helyi újságírójával,
lehetőség szerint a legjobb rajzok és versek a lapban is megjelennek.

KÖZELJÖVŐ
Napok, órák kérdése és gőzerővel beindul az eLEADER TK3 köre. Az előkészítő munkán túl
vagyunk, Helyi Vidékfejlesztési Stratégánk, intézkedéseink, eljárásrendek, nyomtatványok
munkapéldányai, és további fontos információk honlapunk Stratégia 2013 illetve az
eLEADER TK3 – SZMSLE HBB 2013 menükben megtalálhatók. A keretrendelet
megjelenését, az IH jóváhagyását követően induló nagyüzemre való tekintettel és a torlódások
elkerülése érdekében kérjük, éljenek az elektronikus időpont foglalás adta lehetőséggel.

PROGRAMAJÁNLÓ:
-

Május 24: Hangverseny (Szent Mihály plébániatemplom, Hédervár
Május 24 – 26: Együtt a partnerségben – Kimle’s week (Sportpálya, Kimle)
Május 25: Hérics Fesztivál (iskola udvara (esőnap: Kultúrház), Várbalog)
Május 25: Hagyományos falunap (Sportpálya, Dunaszeg)

További eLEADER TK2 programjainkról lapunk következő számaiban olvashatnak.

REJTVÉNY:
Programunk kifizető ügynöksége: -ező-a---sá-i é- V----fej---zt--i –iva--l
(megfejtéseiket elérhetőségeink bármelyikén fogadjuk)

ZÁRSZÓ:
Köszönjük, hogy velünk itta meg reggeli kávéját. Tartson velünk / olvasson bennünket
legközelebb is. Addig is barangolja be / próbálja ki településeink GPS-túra útvonalait!
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