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 KÖSZÖNTŐ 
 
Kedves Olvasóink, 
 
örömmel nyújtjuk át az SZMS Futár legújabb 
számát, melyben az elmúlt hetek 
történéseiről olvashatnak. Jókedvünket kicsit 
beárnyékolja, hogy az Alsó- és Közép-
Szigetközi településeinken ezekben a 
percekben is a rekordméretű, minden idők 
legnagyobb árvizével küzdenek. A 
Katasztrófavédelem, helyi önkéntesek, segítő 
kezek ezrei próbálják védeni a falvak 
lakosságát és értékeit. Köszönet érte.  

 

 

 
 

 
Egyesületünk is támogatta a Győr-Moson-
Sopron Megyei Önkormányzat 
gondozásában megjelent impozáns 
fotókönyv megjelenést, melyben számos 
természeti és épített örökség fotója látható. A 
szponzori emléklapot június 5-én vettük át.  

 
 
START: Május 30.-ától már érkezhetnek az 
eLEADER TK3 jogcím projekt adatlapjai. Az IH 
közlemény megjelenésével immár hivatalossá 
vált honlapunk (www.szms.hu) LEADER – HBB 
2013 menüjében is megtalálható Leader 
Intézkedési Tervünk (LIT), melynek 5 
intézkedése szabályozza, ki, milyen feltételekkel, 
milyen fejlesztések megvalósítására igényelhet 
EU-s támogatásokat. Térségünk rendelkezésre 
álló LEADER forrása hozzávetőlegesen 180 mFt, 
ebből 90 mFt-ot szükséges gazdaságfejlesztési 
intézkedésre fordítanunk. 
 

FINISH: Az EMVA III falu és vidéki 
örökség TK3 jogcím projektgazdái 
nemsokára határozatban értesülhetnek, 
sikeresen vették-e az első akadályt. A VM IH 
a falu jogcímben további forrásokat 
biztosított számunkra. A Döntéshozó 
Testület üléséről készült jegyzőkönyvi 
kivonatok és forrástábla már a 
Minisztériumban várja a 
kötelezettségvállalást, mi pedig készülünk a 
borítékolásra. 
 

 
 
 
 
 



Június 6-án 14 órakor megtartott a Helyi Bíráló 
Bizottságunk alakuló ülését. A HBB elnökévé 
Balsay Zsuzsannát, alelnökévé Babos Attilát 
választotta, elfogadta az SZMSZ-t és 
felhatalmazta a munkaszervezetet az elektronikus 
űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével az 
ügyfélkapun keresztül benyújtandó pályázatok 
záradékolására. Ugyanezen ülésen született 
döntés 3 db projekt vonatkozásában a támogató 
nyilatkozat kiadásáról. Ön sem maradt még le 
semmiről, hiszen a HBB június folyamán hetente 
ülésezik és dönt a beérkezett projektek 
támogatásáról. A HBB által kiadott / kiadandó 
támogató nyilatkozatokat a pályázatok 
elektronikus feltöltését követően 
munkaszervezetünk záradékolja. A rendszer 
június 17-én (hétfőn) 8.00 órakor startol. 

 
 
 

 

 
 
Eredményhirdetés 
 

 

Az anyák napi rajz illetve verspályázatok 
eredményhirdetését május 25-én (szombaton) 
16 órakor tartottuk meg a „Kimle’s week” 
névre hallgató EU-s partnertalálkozó 
rendezvényén. A pályaművekből itt egy 
kiállítást is láthattak a helyi, térségi, bősi 
(SK) és pleternicai (HR) vendégeink. 
Ugyanitt egyesületünk tevékenységét is 
megismerhették az érdeklődők. 
A rajzokból és versekből álló vándorkiállítás 
jelenleg a levéli IKSZT-ben, tekinthető meg, 
ezt követően Győrzámolyra és Lébénybe is 
eljut. A nyertes pályaművekből soron 
következő számainkban egyet-egyet 
bemutatunk. Díjazottaink névsorát az 
szms.hu-n is megtalálják. 

 
 
 

 
 

PROGRAMAJÁNLÓ: 
- Június 15: Ladikos Fesztivál (Mecsér, helyszín 

egyeztetés alatt 
- Június 15: Falunap (Faluközpont, Mosonszolnok) 
- Június 22: Polgárőrnap (Sportpálya, Hédervár) 

További eLEADER TK2 programjainkról lapunk következő 
számaiban olvashatnak. 

 

 REJTVÉNY: 
 

Fejlesztésünket megalapozó dokumentum: L-A-E- In-é-ke-é- T-rv 
 (megfejtéseiket elérhetőségeink bármelyikén fogadjuk) 

Előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

ZÁRSZÓ: 
 
Köszönjük, hogy velünk itta meg reggeli kávéját, fogyasztotta el 5 órai teáját. Tartson velünk 

/ olvasson bennünket legközelebb is. Ha erre jár, térjen be hozzánk egy projekt adatlappal. 
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