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 KÖSZÖNTŐ 
Kedves Olvasóink, 
 
Itt a tavasz és ezzel együtt beköszöntött a 
monitoring jelentések időszaka is. 
Adatszolgáltatási kötelezettségeik teljesítésben 
segítettük projektgazdáinkat a március 5-ei 
mecséri, illetve a március 6-ai mosonszolnoki 
tájékoztató fórumok kapcsán. Aki esetleg 
lemaradt volna eme fórumokról, nem késett még 
el, hiszen az adatszolgáltatás március 19-éig 
teljesíthető. Kérdések esetén készséggel állunk 
rendelkezésre, kérjük, azonban, adatszolgáltatását 
senki ne hagyja az utolsó napra. Kérem, olvassák 
el azt is, mi történt házunk táján az elmúlt egy 
hónapban és mire számíthatunk a közeljövőben. 

 

 
A mosonszolnoki monitoring fórum 

résztvevői 
 

 

 

 
Új térkép – változatlat tervezési terület 

 

SZMSLE - folytatjuk: egyesületünk 2014. február 
20-ai Közgyűlésén - hivatkozva az EMVA 
Társfinanszírozású Intézkedések Irányító 
Hatóságának 5./2014.(II.6.) számú, a 2014-2020 
közötti programozási időszakra történő felkészülésről 
és a Helyi Fejlesztési Stratégiához (HFS) kapcsolódó 
tervezési terület előzetes elismeréséről szóló 
Közleményre - megtárgyalta a tagtelepülések 
együttműködési szándékát és az alábbi határozatot 
hozta: 
"A Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület 
közgyűlése úgy határozott, hogy a LEADER HACS 
címmel rendelkező egyesület változatlan illetékességi 
területtel kíván a jövőben is működni. A tagok 
megerősítik együttműködési szándékukat és 
deklarálják részvételüket a 2014 – 2020 közötti 
program időszak vidékfejlesztési feladatainak 
ellátásában. 
A közgyűlés felhatalmazza az egyesület elnökét, 
hogy fenti döntésről a vonatkozó 5./2014 (II.6.) IH 
közlemény C. fejezet I. pontjában előírt 
dokumentumok 2 - 2 példányban történő 
megküldésével a NAKVI-t a döntésről tájékoztassa 
illetve az előzetes elismerés iránti kérelmet 
benyújtsa." 
 
 

eLEADER TK3: Lassan elérkezik az április 
közepén esedékes időpont, ameddig a támogató 
határozattal rendelkező projektgazdának meg 
kell kezdenie a megvalósítást és ezt igazolandó 
egy minimális 10%-os készültséget követően az 
első kifizetési kérelem benyújtást. Kérünk, 
minden érintettet, szíveskedjék ellenőrizni, 

Turisztika – végeztünk – az EMVA III. 
turisztika TK5 jogcím vonatkozásában tervezési 
területünkről beérkezett kérelmek közül 9 
„versenyben van”. Ezek ügyintézését március 3-
án befejeztük, az érintettek számára a befogadó 
végzéseket kipostáztuk. Az MVH ellenőrző 
ügyintézése után következik az előzetes 



mikor vette át a támogató végzést, ehhez képest 
hogy áll a megvalósítással, tudja-e tartani az 
úgynevezett 6 hónapos szabályt. Most még 
bőven van idő a szükséges lépések megtételére, 
ne feledjük, az utolsó órákra hagyott teendők itt 
sem „jó tanácsadók”. 
 

rangsorolás, döntés, határozathozatal. Mindez 
várhatóan április végéig lezárul. A nyertes 
projektgazdáknak ezt követően érdemes 
mihamarabb a megvalósításba kezdeni, mert az 
utolsó kifizetési kérelem 2015. január 31-éig 
adható be. 
 

Párizsban szép a nyár (hát még a február): A 
Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület 
ötletéből február 22. és március 1. között „Jó 
gyakorlatok francia példákon keresztül” 
elnevezésű tanulmányút valósulhatott meg az 
MNVH támogatásával. A fárasztó utazást 
tartalmas programok kárpótolták. A pályázatot 
benyújtott HACS jóvóltából az IH, MNVH 
szakemberei mellett vállalkozó szellemű és (a 
kötött létszámkeret miatt) kellő szerencsével 
rendelkező HACS munkatársak is részt 
vehettek. Egyesületünket a tanulmányúton 
Szabó Anita képviselhette. A projekt 
gazdájának ezúton köszönjük a részvételi 
lehetőség biztosítását. Anita a tanulmányútról a 
közeljövőben egy bővebb, fotókkal illusztrált 
beszámolót is készít, melyet elhelyezünk majd 
honlapunkon is. 

 
 

 
 

a nemzetközi tanulmányút résztvevőinek egy 
csoportja 

 
Településeink - Dunasziget: egyedülálló 
természeti értékei között a meghittséget, kalandot 
és egyediséget találjuk. A két önálló községből és 
egy résztelepülésből összevont Duna-sziget 
község vízfolyások, illetve főközlekedési útvonal 
mellett alakult ki. Kezdetben minden foglalkozás 
a vízhez kötötte az emberek életét, az 
állattenyésztés mellett a földművelés csak nehéz 
munkával volt fenntartható. A nagy szigetközi 
árvíz  (1954) után a településeket gyakorlatilag 
újból fel kellett építeni. A Dunaszigetet alkotó 
települések (Cikolasziget, Sérfenyősziget, 
Doborgazsziget) utolsó községegyesítésre 1968-
ban került sor.  (forrás: dunasziget.hu) 
 

 

 
 

Dunasziget – egy csepp vízivilág 
 
 

 
 

PROGRAMAJÁNLÓ: 
- március 15: Nemzeti ünnep 
- március 22: PUHAB rendezvénysorozat III., Lébény 
- március 29: Ismerd meg Mosonszentmiklóst 

rendezvénysorozat I. 
- április 6: Tavaszi szél vizet áraszt… 

 
További programjainkról lapunk következő számaiban olvashatnak. 

 REJTVÉNY: 
Akarat előzetes kinyílvánítása: s_án_é_n_i_at_oz_t 

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

ZÁRSZÓ: 
 

Köszönjük, hogy a tavasz közeledtével is szakított időt ránk. Tartson velünk / olvasson 
bennünket legközelebb is. Ha erre jár, térjen be hozzánk, és ha kedve van, ültessük be 

levendulával a LEADER-Ház előkertjét közösen. 
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