SZMS FUTÁR
(A Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület havonta
megjelenő információs kiadványa)
2. évfolyam 1. szám – 2014. január
(megjelenik havonta a www.szms.hu/szms-futár
menüben és tagságunk e-mail postafiókjaiban)

KÖSZÖNTŐ
Kedves Olvasóink,
A karácsonyi ünnepkör elmúltával lassan
visszatér az élet a hajtós mindennapok
világába. A munkás hétköznapokban azon
agyalunk, hogyan szabaduljunk meg a „bejgli
és barátai” segítségével ránk rakódott
felesleges kilóktól, miért is sikerült már az
első héten újévi fogadalmainkat megszegni.
Örömteli hír azonban, hogy lapunk 2.
évfolyamába léphetett. Ezt elsősorban
Önöknek köszönjük, mert szorgalmasan
olvasták korábbi kiadványainkat. Ezúton
ígérjük, igyekszünk idén is hasznos
információkkal,
szakzsargont
és
sablonosságot mellőző kommunikációval
szolgálni. Lássuk tehát, mi történt házunk
táján az elmúlt egy hónapban és mire
számíthatunk a közeljövőben.

A szakmai tájékoztató nap résztvevői a
Magyar Mezőgazdasági Múzeumban
Tagdíjak: Tagszervezeteink, tagjaink joga, egyben
kötelezettsége egyesületünk életében való aktív
részvétel. Ennek egyik – pénztárcánkat érintő –
vonzata az éves hozzájárulás megfizetése, mely
ismét esedékessé vált. A tagdíj mértéke (2.400,- Ft)
és bankszámlánk (58600269-11157553) nem
változott.
Akik
korábbi
éveket
érintő
tagdíjelmaradással rendelkeznek, erről külön
értesítést kaptak. Befizetéseiket előre is köszönjük.
Bár működésünk költségvetésében ez képviseli a
legkisebb arányt, azonban ennek rendezése biztosítja
tagjaink számára az egyesület döntéseiben való teljes
jogosultságot.

évváltás: 2013 / 2014

Szakmai tájékoztató nap: December 12-én a
Magyar Mezőgazdasági Múzeumban gyűltek össze
a honi vidékfejlesztés meghatározó szakemberei, a
HACS-ok képviselői, akiket V. Németh Zsolt,
vidékfejlesztésért
felelős
szakállamtitkár
és
munkatársai tájékoztattak a LEADER program elmúlt
7 évének eredményeiről, tapasztalatairól és erre
építkezve a következő 7 éves időszak terveiről, a
program szereplői előtt a közeljövőben álló és
megoldandó feladatokról. Várhatóan a január végén
megjelenő IH Közleményben kapunk tájékoztatást a
következő majdnem egy év fontos teendőiről. A
szakmai napon egyesületünket Susovits Vera és
Grundtner Gábor képviselték.

Tagdíj – sok kicsi, sokra megy

eLEADER TK3 – falu, vidék: A napokban lezárulhat a LEADER jogcím 3. támogatási köre,

hiszen postázhatjuk az ügyfelek számára az utolsó 4 db támogató / pályázatnak részben helyt
adó határozatokat. Az évváltás magával hozta azt is, hogy a határozatban szereplő EUR
összegét már 2014. évi árfolyammal szükséges átszámolni. Az évváltás teendőin az MVH
lázasan dolgozik, ezt követően generálhatóak, nyomtathatóak és postázhatóak az érintett
határozatok. Ezután a nyertes projektek főbb adatairól a www.szms.hu internetes portálon is
információkat szolgáltatunk a nagyvilág számára.
Bízunk benne, a falu és vidék jogcím érintettjeinek sikerült az első kifizetési kérelmeiket
határidőben benyújtani. Ezek feldolgozását a Hivatal máris megkezdte.
Turisztika– pályázott? – amennyiben még nem, és szeretne, akkor a 104/2013. (XI.14) VM
rendelet alapján január 15-éig megteheti. Ezen időpontig hosszabbították meg ugyanis a
benyújtás határidejét. A kérelmeket postai úton várjuk.
Településeink - Dunaszeg: a Szigetköz

szívében,
a
Mosoni-Duna
partján
elhelyezkedő település. Az itt elő és
dolgozó emberek rendületlenül fáradoznak
a falukép szépítésén. A nyugodt, gyönyörű
természeti környezetben elhelyezkedő,
azonban a nyüzsgő várostól nem messze
található településre érdemes ellátogatni.
Alsó-Szigetköz jellemzõ tájképi eleme az
élõ vizeket kísérõ holtágak és morotvák
sora. Ennek szép élményt nyújtó példája a
Dunaszegi-tó. Legmélyebb szakaszán
békalencse-hínár, a sekélyebb részeken a
gyökereshínár és a tündérrózsa hínár él.
Vize már nem folyik, megcsendesedett,
ráborulnak a vizitök széles levelei, s
közöttük itt is, ott is, tündérrózsák dugják
elõ hófehér fejüket. (forrás: dunaszeg.hu)

A Morotva-tó Dunaszegen

PROGRAMAJÁNLÓ:
- január 11: Hagyományőrző disznóvágás, Mosonszolnok
- január 19: Ökomenikus Istentisztelet, Darnózseli
- január 19: vízparti sétány átadása, Vámosszabadi
- január 25: PUHAB rendezvénysorozat I. (táncház), Lébény
További programjainkról lapunk következő számaiban olvashatnak.

REJTVÉNY:
Feladataink összességét tartalmazó dokumentum: m_n_a_e_v
(megfejtéseiket elérhetőségeink bármelyikén fogadjuk)
Előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Rendezett munkaügyi kapcsolatok
ZÁRSZÓ:
Köszönjük, hogy a januári tavaszban szakított időt ránk. Tartson velünk / olvasson bennünket
legközelebb is. Ha erre jár, térjen be hozzánk és sétáljunk végig együtt a Mosoni-Dunán
kialakított új vezetőművön.
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