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 KÖSZÖNTŐ 
Kedves Olvasóink, 
 
elsőseink túl vannak a betűvetés kezdetein, 
Rózsafüzér társulataink október minden 
napján Szűz Máriához imádkoznak, a gazdák 
leltárt készítenek kiskertjeikben, betakarítják 
a termést, megkezdik a búza vetésének 
előkészületeit, projektgazdáink támogató 
határozataikat várják, vagy éppen korábbi 
ötleteik megvalósításán dolgoznak. Mai 
számunkban az elmúlt egy hónap 
történéseiről olvashatnak és a következő 
hetek érdekes programjaiból is 
szemezgetünk. 

 
Legényvirágcsokor kiskertünkből 

 
 

SZMSLE standja a kimlei kiállításon  

Terménykiállítás: 4. alkalommal készítették 
el terménykiállításukat a kimlei Kertbarát Kör 
tagjai, a helyi iskolások, óvodások, valamint a 
kertészkedő magánszemélyek. A szebbnél szebb 
virágokkal, zöldségekkel, gyümölcsökkel, 
ötletes feldolgozásokkal zsúfolásig megtelt a 
felújított Művelődési Ház színházterme. Jó látni, 
ahogy egyre többen vesznek részt a közösség 
munkájában, nem csupán nézelődőként, hanem 
kiállítóként is jelen vannak, egymással 
megosztják praktikáikat és tapasztalataikat. Idén 
a Szigetköz - Mosoni-sík LEADER Egyesület is 
kiállítóként volt jelen, "Leader Piac" névre 
hallgató asztalán a zöldségek, gyümölcsök, 
virágok mellett a befőttek, szörpök és 
gyógynövények is közszemlére kerültek. 
 

„Fiatalok a réigóért”: Az elmúlt közel egy évben 
egyesületünket Szabó Anita képviselte a 
HUSK/1101/1.5.1/0206 azonosító számú 
együttműködésben. Somorjai (Samorin) 
partnerével, Roncz Melindával közösen egy 
olyan projektet készítettek elő és prezentáltak az 
október 4-ei zárókonferencián, mely a 
következő programozási időszakban EU-s forrás 
igénybevételére akár be is nyújtható. Az 
együttműködés célja a határon átnyúló projektek 
előkészítésével, megvalósításával, 
lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos 
ismeretek bővítése, kompetenciák fejlesztése 
volt. Szabó Anita és a zárókonferencián megszerzett 

tanúsítvány 



 
eLEADER TK3: Tájékoztatjuk Tisztelt Projektgazdáinkat és Honlaplátogatóinkat, hogy az 
SZMSLE Helyi Bíráló Bizottsága 2013.06.06.-ai, 2013.06.13.-ai, 2013.06.20.-ai, 2013.06.27.-
ei, 2013.08.01.-ei, 2013.08.22.-ei illetve 2013.09.19.-ei ülésein 3 db, 27 db, 18 db, 21 db, 15 
db, 9 db illetve 6 db (összesen 99 db) támogató nyilatkozatot adott ki 12.718.331,- Ft, 
85.123.105,- Ft, 47.754.362,- Ft, 60.084.296,- Ft, 45.867.312,- Ft, 28.346.156,- Ft illetve 
17.933.018,- Ft (összesen: 297.826.580,- Ft) értékben.  
 
A pályázatbenyújtás szeptember 30-án lezárult, munkaszervezetünk jelenleg 88 db beérkezett 
pályázatot kezel, ebből 23 db támogatásáról már döntés is született, a határozatok 
kézbesítéséig további információt titoktartási kötelezettségünk miatt nem adhatunk. 
Ugyanakkor a részrangsorolások a következő hetekben is folytatódnak. Természetesen 
ügyintézzük a szeptember folyamán beérkezett pályázatokat is. Várhatóan az év végéig le 
tudjuk zárni e jogcímet is. 
 
Településeink - Darnózseli: Darnó és Zseli első 
írásos említése 1443-ból származik, a hédervári 
grófi család egyik oklevelében találkozhatunk 
velük. Akkori elnevezésük: Darnow és Selew, 
Seli. E nevek szláv eredetűek, s minden 
bizonnyal a lakosság foglalkozására utalnak. 
Lakói pásztorkodással és káposztatermeléssel 
foglalkoztak. Darnó és Zseli a 12. században 
kezdett benépesülni, a 16-17. században az erre 
portyázó török seregek többször megsarcolták és 
feldúlták a két falut. A község 1884-ig Pozsony 
vármegyéhez és a Dunaszerdahelyi járáshoz 
tartozott. 1809-ben I. Napóleon császár katonái 
rekviráltak és felgyújtották mindkét falut. Ennek 
az időszaknak emléke a francia katonai emlékmű. 
1934. január 1-jén Mosondarnó és Zseli 
egyesüléséből jött létre Darnózseli község. A falu 
nevezetes szülötte Karácson Mihály, aki a 
magyar műszaki oktatás úttörője volt, valamint 
Érsek Imre, tanító. (forrás: wikipedia.hu, 
darnozseli.hu) 

 
A francia oszlop („kőkíp”) 

 
 
 

 
 

PROGRAMAJÁNLÓ: 
- Október 4-26: Színes Őszi Levelek – Levéli Napok 
- Október 17: Töklámpás készítés (játszóház), IKSZT 

Dunakiliti 
- Október 22: Ünnepi megemlékezés (Kegyeleti Park, 

Dunaszeg 
- November 6: Megyei Egészségnap (Művelődési Ház, 

Jánossomorja) 
- November 9: Győr-Moson-Sopron Megyei Német Énekkarok 

XV. találkozója (Művelődési Ház, Kimle) 
További programjainkról lapunk következő számaiban olvashatnak.

 REJTVÉNY: 
Projekt támogatási igényt megtestesítő csomag: P_ly_za_i d_ku_en_á_i_ 

 (megfejtéseiket elérhetőségeink bármelyikén fogadjuk) 
Előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Együttműködési megállapodás 

ZÁRSZÓ: 
 

Köszönjük, hogy az almaszedés és kukoricaszüret kellős közepén szakított időt ránk is. 
Tartson velünk / olvasson bennünket legközelebb is. Ha erre jár, térjen be hozzánk, tekintse 

meg az éppen külső felújítás alatt álló LEADER-Házat 
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