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 KÖSZÖNTŐ 
 
Kedves Olvasóink, 
 
örömmel nyújtjuk át az SZMS Futár immár 
harmadik számát, melyben ez elmút hetek 
rövid krónikája mellett az Anyák Napi rajz és 
verspályázatra érkezett művekből mutatunk 
be egyet, ugyanakkor a következő hetek 
érdekes programjaiból szemezgetünk. Akár 
szabadságukat töltik, akár munkával telnek 
napjaik, érdemes lesz eme fesztiválokra is 
ellátogatni. Jó szórakozást.  

 
 
 

 

Projektgazdáink figyelmébe: Az EMVA 
III., IV. tengely jogcímei vonatkozásában 
megvalósult projektek ellenőrzésére a 
működtetési időszakban is számíthatnak, 
melynek során a Hivatal azt is vizsgál(hat)ja, 
hogyan valósult / valósul meg a nyilvánosság 
tájékoztatása. Ezért - a későbbi 
kellemetlenségek elkerülése érdekében - 
kérjük, szíveskedjenek ellenőrizni, minden 
megvalósult / megvalósulás alatt álló 
projekthez kihelyezték-e az előírt projekt 
táblákat. Amennyiben ezek nem találhatók, 
megrongálódtak, vagy megsemmisültek, 
szíveskedjenek azok cseréjéről / pótlásáról 
haladéktalanul gondoskodni. 

 
 
eLEADER TK3: az SZMSLE Helyi Bíráló 
Bizottsága 2013.06.06-ai, 2013.06.13-ai, 
2013.06.20-ai illetve 2013.06.27-ei ülésen 3 db, 
27 db, 18 db illetve 20 db (összesen 68 db) 
támogató nyilatkozatot adott ki 12.718.331,- Ft, 
85.119.105,- Ft, 47.754.362,- Ft illetve 
56.084.296,- Ft (összesen: 201.676.094,- Ft) 
értékben. 
A HBB soron következő ülését 2013. augusztus 
01-én (csütörtökön) 14 órakor tartja a Kimlei 

FINISH: Összességében 466 mFt fejlesztési 
forrás talált gazdára a Szigetköz – Mosoni-
sík LEADER Egyesület illetékességi 
területén. Az EMVA III. falumegújítás és –
fejlesztés illetve a vidéki örökség megőrzése 
jogcímek 3. támogatási körében tavaly 
november 30-áig több mint 50 db támogatási 
kérelem érkezett. Tekintettel a jelentős 
érdeklődésre és a fejlesztési források 



Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében. 
Ezen az ülésen tárgyalják a jelenleg hiánypótlás 
alatt álló projektjavaslatokat, továbbá az újakat, 
melyek benyújtására 2013.07.22. 8 óra és 
2013.07.31. 15 óra között biztosítunk 
lehetőséget. 
A HBB támogató nyilatkozatokkal rendelkező 
projektgazdák benyújtott pályázataik 
záradékoltatása folyamatosan történik, a 
záradékolást adatait a http://www.szms.hu/hu/t-
lekerdezes/leader___hbb_2013.html menüben 
kísérhetik figyelemmel. 
 
Az ügyfélkapun beérkezett pályázatok áttöltését 
követően megkezdődött az akták érdemi 
ügyintézése, az érintett projektgazdák esetében 
heteken belül az előzetes helyszíni szemlékre is 
sor kerül(het.) 
 
Az első támogató határozatok az őszi 
levélhullással egyidőben várhatók. 
 

hatékony lekötésére a Vidékfejlesztési 
Minisztérium Irányító Hatósága a HACS-unk 
számára kiegészítő forrásokat biztosított, 
ezzel lehetővé vált, hogy valamennyi – a 
jogcímrendeletnek megfelelő és a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiánkhoz illeszkedő 
projekt a minap támogatást kaphatott. A 43 
projektgazda a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal kérelemnek helyt 
adó / kérelemnek részben helyt adó 
határozata mellé egy-egy tájékoztató anyagot 
is csatolt. Kérjük a nyerteseket, 
szíveskedjenek – a későbbi bonyodalmak 
elkerülése érdekében – a postai úton 
kiküldött dokumentumokat gondosan 
áttanulmányozni. 
A fejlesztések megvalósításához minden 
projektgazdának sok sikert kívánunk, egyben 
bízunk abban, hogy a támogató 
határozatokkal lekötött forrásokat 
mindenkinek sikerül lehívni is. 
 

 
 
Augusztustól új sorozattal jelentkezünk: az 
SZMS Futár valamennyi településünket 
bemutatja. Ehhez kérjük segítségüket: 
szíveskedjenek két, három bővített mondatban 
megküldeni, azt a momentumot, azokat a 
kulcsszavakat, melyek településüket jellemzik, 
melyek hallatán akár a helyiek, akár a faluba 
látogató vendégek községük nevére gondolnak. 
Kérjük, mellékeljenek a leíráshoz egy-egy 
jellemző fotót is, mely hozzájárulhat az SZMS 
Futár színesítéséhez. 

 
 
 
 

 
  

A mellékelt verset az idei Anyák Nap 
pályázatunkra Dohány Daniella, 
jánossomorjai 7. osztályos tanuló küldte be, 
aki ezzel a Vers - Általános Iskola Felső 
tagozat kategóriában II. helyezést ért el. 
 
 

 



 
 
 

 
 

PROGRAMAJÁNLÓ: 
- Július 13: Kulturális Találkozó (sportpálya, 

Mosonszentmiklós) 
- Július 12 - 14: JaKuGa Fesztivál (mosonszentpéteri 

Templomtér, Jánossomorja) 
- Július 19 – 21: III. Lipóti Kenyér és Halfesztivál 

(Kengyártó tó és partja, Lipót) 
- Július 27: „Evezd körbe Kimlét (Mosoni-Duna, Kimle) 

További programjainkról lapunk következő számaiban 
olvashatnak. 

 
 

 REJTVÉNY: 
 

Támogató dokumentum: R_szb_n  _elyt ad_  ha_á_oz_t 
 (megfejtéseiket elérhetőségeink bármelyikén fogadjuk) 

Előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: LEADER Intézkedési Terv 

ZÁRSZÓ: 
 
Köszönjük, hogy velünk ébredt, fogyasztotta el frissítő fagylaltját. Tartson velünk / olvasson 

bennünket legközelebb is. Ha erre jár, térjen be hozzánk, tekintse meg virágoskertünket. 
 

Egyesületünk munkaszervezete a nyaraláshoz sok napsütést, vidám időtöltést, jó pihenést 
kíván. 
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