SZMS FUTÁR
(A Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület havonta
megjelenő információs kiadványa)
2. évfolyam 12. szám – 2014. december
(megjelenik havonta a www.szms.hu/szms-futár
menüben és tagságunk e-mail postafiókjaiban)
KÖSZÖNTŐ
Kedves Olvasóink,
20 nap múlva lezárjuk az esztendőt, ki-ki a maga
módján leltárt készít: mit sikerült elérni, miben
lehetünk még jobbak, hogyan változzék a világ.
De azért ne siessünk annyira előre, az idő enélkül
is rohan. A következő napokban a sötétség
hatalma fokozatosan csökken, felváltja azt a
fény, melyet az adventi koszorúk sorban
felgyulladó gyertyalángjai szimbolizálnak, ami a
karácsonyban teljesedik ki. Kívánjuk, hogy
legszebb ünnepünkben mindenki találja meg az
igazi titkot és ez adjon erőt, kitartást azokhoz a
mindennapokhoz, melyek a következő, páratlan
évben várnak ránk.

Hit, remény, öröm, szeretet – 4 az egyben

a fórum résztvevőinek egy csoportja

„Múlttal a jövőért” fogott össze több település a
PKLE illetve az SZMSLE illetékességi területéről
és nyújtott be térségek közötti együttműködés
jogcímben pályázatot még tavaly. A projekt
megvalósítása
kapcsán
november
4.-én
Lébényben, majd november 18.-án Rábapatonán
tartottak települési fórumokat, ahova Kovácsné
Szabó Anita is ellátogatott. Értékeink felmérése,
rendszerezése, megőrzése az elsődleges cél.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a nálunk már
megvalósított és folyamatosan karbantartott SZMS
túrautvonal projektünk kapcsolódási pontokat
jelenthet
az
együttműködésben
résztvevő
települések, lakosai és vendégei számára.

Helyi termelők, régi és új polgármesterek,
aktív civilek, vállalkozók vendégek a
Miniszterelnökségtől
és
Kifizető
Ügynökségtől… Ha pár szóval kellene
jellemeznünk a november 12-én tartott
fórumunkat: siker és eredmények a javából.
Mindez hasznos tájékoztatókban, elkészült
és értékes kiadványban, egyedi, kostolható
termékekben
testesült
meg.
Olyan
projektgazdák mutathatták meg helyi
termékeiket, akik valamely vagy akár több
jogcímben
is
támogatást
nyertek
fejlesztéseik
megvalósításához.
A
rendezvény résztvevői a dunaszegi Rezdeda
jóvoltából szigetközi dallamokkal is
megismerkedhettek.
A
térségünk
fejlesztéseit
bemutató
kiadványt
településeink munkaidő alatt irodánkban
vehetik át.

„Múltunkban a jövőnk…” térségi fórum
vendégeinek egy csoportja
Térségi kiadványunkat „Múltunkban a jövőnk –
Vidékfejlesztés a Szigetköz – Mosoni-sík
LEADER Egyesület térségében 2007-2013
programozási időszakban” címmel az MNVH-hoz
benyújtott projektötlet alapján készíthettük el.

Novemberben az Arrabona EGTC által
szervezett nagymegyeri konferencián is jelen
voltunk, majd Lébényben a Micropol
projektzáró
rendezvényén
szerezhetünk
tapasztalatokat arról, hogyan valósítható meg az
ún. „okos munkavégzési központok” hálózata.
Jó gyakorlatok e témában is akadnak,
elsősorban kontinensünk nyugati szegletében,
melyet bővebben is bemutattak a szervezők. A
megyei TOP egyeztetés után december 10-én a
budapesti Vajdahunyad Várában jártunk az
országos Fejlesztéspolitikai Napon tekintettük
át az elmúlt évek tapasztalatait, tervezési
eredményeit 2014-2020 közötti időszakhoz
kapcsolódó feladatokra való felkészülés
jegyében. Ezt a témát folytatjuk a december 17ára tervezett régiós értekezleten is.

Micropol projektzáró rendezvény résztvevői a
lébényi IKSZT-ben

Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete, mely az
Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról szól, több EMVA jogcímrendelet és a Vhr. egyes
rendelkezéseit is módosítja. Felhívjuk figyelmüket, hogy a térségek közötti illetve a
nemzetközi együttműködés jogcímek esetében a módosítás értelmében január hónapban nem
lehet kifizetési kérelmet benyújtani.
Településeink - Károlyháza: A terület már a
honfoglalás előtt lakott hely volt. Mégis csak az 187273-ból származó III. katonai felmérés az első forrás,
amelyben szerepel a késöbbi Károlyháza. A térkép az
akkor Moson mezőváros területéhez tartozó uradalmi
majorságot még Winter néven tűnteti fel. A
Károlyháza elnevezéssel először az 1898-as
helységnévtárban találkozhatunk. Ettől kezdve az
1900-as években Károlyháza puszta, Károlyháza
majorként szerepel a helységnévtárakban. Nevét
feltehetően a 19. század közepén élt Károly
főhercegről, a magyaróvári uradalom tulajdonosáról
kapta. 1933-ban Károlyháza majorban már 75 fő, a
mellette fekvő, a mai Károlyházához tartozó -Ráblmajorban pedig 65 fő élt. A Rábl-major 1886-ban
szerepel először a forrásokban. A II. világháború után
a birtokot államosították, s megalakult a Károlyházi
Állami Gazdaság. 1956-ban Károlyháza még
Mosonmagyaróvár tartozéka volt. Három évvel
később, 1959-ben a majort Horvátkimléhez csatolták.
2002. október 20.-án Károlyháza néven önálló
településsé vált. (forrás: karolyhaza.hu)

az önállóság 10. évfordulójára kialakított
emlékhely

PROGRAMAJÁNLÓ:
-

december 20: Adventi koncert Mosonszentmiklóson, Kimlén
december 22: Projekt átadó Dunaszegen
december 29: Projekt átadó Győrújfalun
január 1: Újévi Koncert Jánossomorján

További programjainkról lapunk következő számaiban olvashatnak.
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