Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

1. évfolyam 4. szám

A MAGYAR LEADER SZÖVETSÉG ÚMVP I. – II. TENGELYÉHEZ
KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
TURIZMUSFEJLESZTÉS KÉRDŐÍV – PANYIK EMESE LEVELE
MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT
AGRÁREXPO – SZÜRETI FESZTIVÁL - 2009.
APEH KÖZLEMÉNY AZ SZJA 1%-RÓL

PROGRAMAJÁNLÓ:
FALUNAPI PROGRAM KISBÁGYONBAN
NÓGRÁDI ÍZEK KAVALKÁDJA – II. PALÓCGULYÁSFŐZŐ - VERSENY
2. PÜSPÖKI LIBAFESZTIVÁL
NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPI ZARÁNDOKLAT – MÁRIA SZOBOR SZENTELÉS
DÉL-CSERHÁTI BORMUSTRA 2009 HÉHALOM
VARSÁNYI LEPÉNYFESZTIVÁL
JÁKOTI JÁTÉKOK

AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM I. ÉS II. TENGELYÉHEZ
KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁT AZ ORSZÁG TELJES
LEFEDETTSÉGÉBEN VEZETŐ NÉGY KÉPZŐ SZERVEZET KONZORCIUMAI

a
MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK ÉS ERDŐGAZDÁLKODÓK SZÁMÁRA
(1) kötelező és (2) nem kötelező, valamint (3) OKJ-s és (4) hatósági képzési formákat
hirdetnek meg,
a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 139/2008, ill. 50/2009. rendeletei alapján.
A képzésben részt vevő kistermelők, családi-, mikro-, kis-és közepes vállalkozók lehetőséget
kapnak arra, hogy a Magyar LEADER Szövetség által koordinált - partnerségben a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózattal és az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási
Intézettel -, a vidék
FOGLALKOZTATÁSI - KERESKEDELEMI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FENNTARTHATÓ VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
keretén belül a
LEADER PIAC- ÉS BOLTHÁLÓZAT
alprogramjában is részt vehessenek.
Célunk az, hogy azok a termelők (kertészek, állattartók, élelmiszer-feldolgozók, kézművesek,
képző- és iparművészek, kulturális termékeket, használati eszközöket és tárgyakat előállítók),
boltosok, kisvendéglősök, akik a vidéki életformát választva részt kívánnak venni a vidéki
gazdaság újrateremtésében, saját maguk és családjuk számára élhető életfeltételek
megteremtésében (az önmaguk és családjuk szorgalmára alapozva), azok számára a piac
szervezésével egyidejűleg a részvételhez szükséges ismeretek megszerzésében is
felajánljuk segítő közreműködésünket.
Elektronikus úton lehetőség van a regisztrációs lap kitöltésével ingyenes tudás szint
felmérésre, amely alapján tudomást szerezhet felkészültségéről, és információt kap más, a
tudását bővítő képzésekről. Amennyiben igényli, úgy a jövőbeni (vállalkozásuk fenntartásával
kapcsolatos) pályázatokról is tájékoztatást kaphat. Külön megállapodás alapján folyamatos
tanácsadással, és a pályázatok megírásában is segítséget nyújtunk.
A képzés (amely 100%-os EU-s támogatást kap) részvételi díja, és bővebb információk a
honlapunkon megtalálhatók: www.magyarleaderszovetseg.hu
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Képző intézmények:
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM AGRÁRSZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK ÁLTAL VEZETETT KONZORCIUMOK:
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI – Budapest (Pest, Komárom-Esztergom megye)
KELET-MAGYARORSZÁGI – Jánoshalma (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok)
DUNÁNTÚLI – Szekszárd (Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas,
Veszprém, Zala)
valamint
ÚMVP ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÉPZŐ SZERVEZET A VIDÉK MEGÚJÍTÁSÁÉRT
KONZORCIUM
(Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg)
Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola
Elérhetőségek:
Tel/fax: 53/347-839, 20/483-0690; e-mail: mleaderszov@leader-homokhatsag.hu
Tel/fax: 29/551-031; e-mail: titkarsag@europazrt.hu
Információk még: a Helyi Vidékfejlesztési Irodák vezetőinél.
Kapcsolattartók (a nevek és címek az alábbi hiányzó helyeken 2009. augusztus 15. után
lesznek elérhetők):
Budapest:
Jánoshalma:
Szekszárd:
Gyöngyös: Dr. Piros Márta, mobil: 20/534-9789, e-mail: mpiros@karolyrobert.hu
Jelentkezni lehet: a fent megjelölt elérhetőségeken
Jelentkezési határidő:
1. 2009. augusztus 15.
2. 2009. szeptember 13.
3. 2009. október 15.
KÉRJÜK, HOGY A MELLÉKELTEN CSATOLT IGÉNYFELMÉRŐ LAP
VISSZAKÜLDÉSÉVEL JELEZZE FELÉNK RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT!
BÍZUNK ABBAN, HOGY SIKERES EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KÖZÖSEN TUDUNK
TENNI A MAGYAR ÉLHETŐ VIDÉK FENNMARADÁSÁÉRT!
Köszönjük.
A Programvezetés nevében:
Prof. Dr. Dinya László kandidátus
Mészáros István
társelnök
elnök
ÖKO-LAND Szövetség
Magyar LEADER Szövetség
elnök
alelnök
Vékony Ferenc József
koordinációs központ
vezető
Kelet-Közép-Európai KKV
elnök
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Kedves HACS Munkaszervezetek és Elnökségek,

Tisztelettel szeretném megkérni Önöket, hogy ne felejtsék el a
turizmusfejlesztésre vonatkozó kérdőívet kitölteni és továbbítani az
elnökségüknek. Jelenleg 150 válaszom van 70 HACS-tól, ami kb. 15%-os
reprezentativitás. Szeretném elérni, hogy 5 válasz/akciócsoport eljusson hozzám
és így hiteles képet kaphassak a kérdőív által. Ezért külön kérném azt a kb. 30
HACS-ot ahonnan még nem érkezett vissza válasz, hogy segítsenek nekem, hogy
az ő kistérségeikről is kaphassunk információt.
A kérdőív az alábbi linkről elérhető:
http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&formkey=cjI2SGNLT3lQR3FIT
kh1bThhaGU0WGc6MA
Sajnos a megjegyzés rovatot csak később jutott eszembe berakni a kérdőívbe,
pedig nagyon hasznosnak bizonyult. Ezért kérem Önöket, hogy ha akad
hozzáfűznivalójuk a kérdőívben felvetett témákhoz (forráskoordináció,
turisztikai es területi tervezés problémai, a turizmus hatásai) vagy bármilyen
helyi tapasztalat, amit szeretnének velem megosztani, akkor szóljanak és
megkeresem Önöket telefonon, nagyon szívesen beszélgetnék Önökkel!
Egyúttal szeretném megköszönni az összes kedves HACS tagnak, aki eddig
kitöltötte a kérdőívet! Sok olyan HACS van, ahonnan már 4-6 válasz is érkezett
(pl. Észak-Kaposi Partnerek, Bakonyalja-Kisalföld Kapuja, Nagykunság,
Mecsek-Völgység, Mecsekvidék, Felső-Homokhátság, Jászság), a Cserhátalja
LEADER-től pedig 11!! Rendkívül hálás vagyok a segítségükért és hogy
támogatják ezt a kutatást, ami olyan folyamatok megértését szeretné elérni, amit
Önök látnak a legjobban. Mindannyiuknak még egyszer nagyon köszönöm.

Üdvözlettel es tisztelettel: Panyik Emese
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MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT (MNVH)
Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba
szervezése, így az érintett kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, gazdálkodó és
társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési hálózatba
szervezése, tevékenységének összehangolása. A cél: a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a
felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása. Nem kevésbé fontos
cél továbbá a gyakorlat-orientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar
nemzeti érdekek és értékek európai képviselete. Az MNVH tevékenysége nyomán az Európai
Vidékfejlesztési Hálózatban együttműködő 27 tagország megismerheti a magyar fejlesztési
eredményeket és a hazai vidékfejlesztő közösségek is tanulhatnak külföldi mintákból.
Az MNVH szervezete:
A Tanács az MNVH legfőbb érdekegyeztető, javaslattevő testülete 2008. december 2-án
tartotta alakuló ülését. Véleményt alkothat a nemzeti-, az európai és nemzetközi
vidékpolitikáról, összetételéből adódóan nemzeti szinten közvetítheti a vidékpolitikában
érintettek érdekeit. Felelőssége, hogy a vidéket érintő javító szándékú javaslatok
megfogalmazódjanak, a vidék fejlődése érdekében hasznos párbeszéd és közös cselekvések,
nemzetközi kapcsolatok formálódjanak meg.
Szavazati jogú szervezeti és egyéni tagja jelenleg 170 fő.
Egyéni tagjai: az MNVH elnöke, az MNVH főtitkára, a miniszter által felkért személyiségek
(10 fő).
Szervezeti tagok: az FVM és öt minisztérium képviselője, az ÚMVP Monitoring
Bizottságának a miniszter által felkért tagjai (32 fő), a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Érdekegyeztető Tanács (FÖVÉT) tagjai (23 fő), a LEADER Helyi Akciócsoportok egy-egy
képviselője (96 fő), valamint az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet
(VKSZI), a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) és a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) képviseletében 1-1 fő.
Állandó meghívottak az ülésekre a HVI-k, de a tanács ülései nyilvánosak, és azon érdeklődők
is részt vehetnek.
Az Elnökség (31fő) részt vesz az MNVH cselekvési tervének kialakításában, szakmai
kérdésekben véleményt alkot, állásfoglalást ad. Véleményt nyilvánít a kormány, illetve a
miniszterek megkeresésére, a vidékfejlesztést érintő stratégiai kérdésekről.
Az Elnök jeleníti meg az MNVH szakmai és civil szervezeteinek egységét. A megválasztott
elnök dr. Glatz Ferenc akadémikus, aki miniszterelnöki megbízottként látja el feladatát. Az
Elnök ellátja az MNVH képviseletét, vezeti és képviseli az Elnökséget és a Tanácsot.
Párbeszédet folytat a vidékfejlesztésben érintett szervezetekkel. Javaslatot tehet a
Kormánynak és az érintett minisztereknek a vidékfejlesztéssel kapcsolatos intézkedések
megtételére.
A Főtitkár Pásztohy András a miniszter által kinevezett miniszteri biztos, aki irányítja az
MNVH cselekvési tervének végrehajtását, az MNVH működését és az Állandó Titkárságot.
Közvetít a vidékfejlesztésben érintett személyek, szervezetek, valamint kormányzati
szereplők között. Javaslatot tesz a regisztráltak és a résztvevők részére nyújtandó
szolgáltatások körére.
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Az Állandó Titkárság az MNVH operatív szerve, feladatkörében eljárva:
− biztosítja a kormányzati szervek, a vidéki gazdasági és társadalmi szervezetek közötti erős
direkt kapcsolatrendszer kialakítását, a területi és társadalmi kohézió erősítése érdekében
biztosítja esélyegyenlőséget, az információkhoz való akadálymentes, minél szélesebb körű
hozzáférést,
− információt közvetít a Tanács, az Elnökség, az Elnöki Titkárság és az MNVH regisztráltjai
között,
− kapcsolatot tart az Európai Vidékfejlesztési Hálózat szereplőivel, nemzetközi
társszervezetekkel és intézményekkel.
A Helyi Vidékfejlesztési Irodák(HVI) jogszabály alapján az MNVH végpontjai, akik a
regisztrációban és a szolgáltatások közvetítésében játszanak szerepet. Segítik a térségközi
kapcsolatok kialakítását.
Hogyan lehet részt venni a hálózat munkájában?
A hálózat fokozatosan kiépülő szolgáltatásait és az információs adatbázis nyújtotta előnyöket
regisztrálást követően lehet elérni. Nincs tagdíj, a regisztrálás nem jelent kötelezettségeket.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat munkájában az aktív részvétel regisztráció alapján
történik, mely minden természetes és jogi személy részére térítésmentesen megtehető.
Regisztrálni a www.mnvh.eu honlapon lehet, vagy személyesen a területileg illetékes, minden
kistérségben elérhető Helyi Vidékfejlesztési Irodában (HVI), amelyek az MNVH kistérségi
információs és szolgáltatás közvetítő egységei.
A regisztráció módja:
1. Online megtehető a www.mnvh.eu honlapon, a „regisztráció” almenüben,
2. vagy a 131/2008 (X.1.) FVM rendelet 1. sz. mellékletét képező regisztrációs lap(-ok)
kitöltésével és saját kezű, illetve cégszerű aláírásával. A regisztrációs lap(ok)
letölthetőek a www.cserhatalja.eu oldalról.
Az aláírt, pontosan kitöltött Regisztrációs lapot (lapokat) vagy a honlapról kinyomtatott
változatot az eljárásrend szerint személyesen, vagy postán kell eljuttatni a pásztói Helyi
Vidékfejlesztési Irodába.
A regisztráció létrejöttéről a regisztráltakat az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és
Szaktanácsadási Intézet írásban értesíti. A visszajelzéssel Ön, illetve a regisztrált szervezet,
vállalkozás, stb. a hálózat regisztrálja lesz, s a későbbiek folyamán, így értesülhet a nyújtott
szolgáltatásokról, szervezett eseményekről. A regisztrálás módosítására vagy törlésére később
bármikor lehetőség van, de szükséges azt is a pásztói HVI-nél e-mailen, levélben, vagy
személyesen kezdeményezni.
A regisztráció előnyei:
− Az interaktív, online szolgáltatások kiépülésével a regisztráltak naprakész információkhoz
jutnak nemzeti szakterületi és nemzetközi ügyekről, illetve szakértők véleményét is
kikérhetik.
− Az MNVH rendszeresen megjelenő hírleveleiből értesül az éves cselekvési terv
eseményeiről, a várható rendezvények, továbbképzések és konferenciák témáiról, valamint
azok fontosabb szakmai hozamairól.
− A regisztrált személy vagy szervezet képviselője részt vehet továbbképzésen és nemzetközi
tapasztalatcsere programokon.
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− Megismerheti mások hasonló szakterületen végzett jó gyakorlatát bel- és külföldről, vagy
közreadhatja, bemutathatja a saját kifejlesztett gyakorlata eredményeit.
− Vállalkozók, szervezetek, LEADER csoportok meghatározott témákban egymás közötti és
térségközi kapcsolatokat kezdeményezhetnek, amelyhez szakértők segítségét kérhetik.
− Résztvevője és építője lehet a LEADER Helyi Akciócsoportok nemzetközi kapcsolatainak,
közös projekteknek.
A hálózatba történő bekapcsolódáskor az alábbi témakörök, szakterületek megjelölésére
van lehetőség:
1. Fenntartható energia
2. Állattenyésztés, állattartás
3. Szántóföldi növénytermesztés
4. Élelmiszer feldolgozás
5. Vidéki örökség
6. Kertgazdaságok és természetközeli gazdálkodás
7. LEADER
8. Erdészet és vadgazdálkodás
9. Turizmus és vállalkozásfejlesztés
10. Társadalmi integráció, humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés
11. Tudás, innováció, kutatás-fejlesztés, informatika

Az MNVH Elnöki Titkárságának elérhetőségei:
Cím: 1014 Budapest Színház u 5-7.
Tel: (1) 375-6184
E-mail: mnvhelnokseg@enternet.hu
Web: www.parbeszedavidekert.hu
Az MNVH Főtitkárának elérhetőségei:
FVM VKSZI 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11
Tel: 301-4500
Fax: 301-45
e-mail: mnvh@vkszi.hu
web: www.mnvh.eu
Az MNVH Állandó Titkárságának elérhetőségei:
FVM VKSZI 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11
Tel: 301-3511
Fax: 301-4563
e-mail: mnvh@vkszi.hu
web: www.mnvh.eu
A Pásztói HVI elérhetőségei:
Reviczki László irodavezető
3060 Pásztó, Nagymező út 3.
Tel: 06/20/594-6331
e-mail: pasztoi@vkszi.hu
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AGRÁREXPO – SZÜRETI FESZTIVÁL - vidéki ízek a BNV-n
AGRÁREXPO- 2009. Nemzetközi Agrár-Vidék Kiállítás és Vásár
Innováció: fiatal vállalkozók bemutatkozása; korszerű talajművelési
és növénytermesztési technológiák megújuló energiával (ÖKOLAND); kínai partnereink kiállítása,
Színpad +: hagyományőrző együttesek bemutatója; zene, tánc; szüreti
felvonulás; igazi SZÜRETI BÁL (szombaton 14 – 20-ig) és más
érdekességek,
Vidéki képző- és iparművészek, alkotók seregszemléje,
Kézműves mesterek remekei: szegedi papucstól a tojáspatkolásig,
Kertészek bemutatója: hazai zöldség- és gyümölcstermelők friss
áruja a standokon; TÉSZ-ek a hazai élelmiszer termékek garanciái,
Házi készítésű hús- és tejtermékek kiváló vidéki mesterei: kiállítás,
kóstoltatás, vásárlás (is),
Bor-, pálinka és eredeti gyümölcslevek kóstolása és vásárlása – BOR- ÉS PÁLINKA utca
20 bogrács egy soron: KEVI birkapörkölt, VECSÉSI káposzta a „C” Pavilon előtt,
Falusi és Agroturizmus
„műhelytitkairól”,

Országos

Szövetsége

(FATOSZ)

a

vidéki

turizmus

Ínyencségek: DÁNOSI és TÚRKEVEI „disznóságok”; KUGLI Kifőzde finomságai;
Vendégünk: a SZOLNOKI GULYÁS-FESZTIVÁL
Külföldi partner agrár-vállalkozók: Románia, Szerbia, Szlovákia
Kiállítás és vásár:
- kerti kisgépek és –szerszámok,
- öntözőrendszerek,
- fapadok, -asztalok, - székek, kerti bútorok,
- kertépítők, kertfenntartók,
- parti felszerelések,
- AKCIÓS NAGYBANI ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSVÁSÁR!
…HA MINDEZT NEM HISZI EL, JÖJJÖN, GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA SZEMÉLYESEN –
LEGYEN A VIDÉK VENDÉGE!
Magyar LEADER Szövetség – Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat – Magyar Agrárkamara –
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége – Kelet-Közép-Európai Kis- és
Középvállalkozók Szövetsége – FATOSZ – Borfalu Kht. – Magyar Gulyás Gasztro-Turisztikai
Egyesület – Ramsys Zrt.– Duna TV
Fő támogató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Az Agrárexpo-val kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:
Magyar LEADER Szövetség
Email: mleaderszov@leader-homokhatsag.hu
Tel/Fax: 53/347-839; Mobil: 20/483-0690
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Közlemény a személyi jövedelemadó 1 %-ából ez évben részesülni kívánó civil
szervezetek köztartozásának rendezési módjáról
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló, többször módosított 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (2) bekezdés d)
pontja szerint - a további törvényi feltételeknek egyébként megfelelő - alapítványokat,
társadalmi szervezeteket és közalapítványokat
ez évben sem illeti meg a nekik felajánlott Szja 1 %-os összeg akkor, ha
2009. augusztus 1. napja és a kedvezményezetti státusz igazolására szolgáló 0937A
számú adatlap részét képező 0937A-01-es számú bizonylat (továbbiakban: 0937A-01Nyilatkozat) keltének időpontja közötti időszakban, akár csak egy napig olyan lejárt
esedékességű köztartozásuk állt fenn, amelyre fizetési halasztást vagy részletfizetési
kedvezményt nem kaptak.
Köztartozásnak minősül az állami adóhatóságnál, a vámhatóságnál és az önkormányzati
adóhatóságnál (a fővárosi székhelyű adózók esetében az önkormányzati adóhatóság
vonatkozásában mind a kerületi, mind a fővárosi önkormányzati adóhatóságra értendő)
nyilvántartott, törvényből eredő fizetési kötelezettség.
Az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás (beleértve a behajthatatlannak minősített
és a letéti számlán nyilvántartott adótartozásokat is) vizsgálata során az APEH az adott
adónemen nyilvántartott adótartozás összegét - kivéve az állami adóhatóságnál nyilvántartott
adók módjára behajtandó köztartozást - csökkenti a más adónemen fennálló túlfizetés
összegével.
A fentiekre figyelemmel a személyi jövedelemadó 1 %-ából részesülni kívánó szervezetnek
• a 2009. augusztus 1-je előtt esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozását
legkésőbb 2009. július 31. napjáig, továbbá
• 2009. augusztus 1. napja és a kedvezményezetti státusz igazolására szolgáló 0937A
számú adatlap részét képező 0937A-01-Nyilatkozat keltének időpontja közötti
időszakban esedékessé váló köztartozását legkésőbb annak esedékessége napján
rendeznie szükséges,
mivel a lejárt esedékességű köztartozás 2009. augusztus 1. napjától késve történő
rendezése esetén nem jogosult a részére felajánlott 1 % összegére.
A hatályos jogszabályi előírások szerint azonban kivételes méltányosságot érdemlő esetben az
APEH eltekinthet a fentiekben ismertetett, köztartozásra vonatkozó feltétel meglététől.
Kivételes méltányosságot érdemel különösen, ha az Szja 1 %-os összeg átutalásának
meghiúsulása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti. A
kivételes méltányosság gyakorlása esetén az Szja 1 %-os összeg átutalását az APEH akkor
teljesítheti, ha a kedvezményezett a fennálló köztartozását rendezi. Amennyiben a
kedvezményezettnek tudomása van arról, hogy a köztartozás tilalmára vonatkozó feltételt nem
teljesíti, akkor a 0937A számú adatlap részét képező 0937A-02-es számú bizonylaton
(0937A-02-Nyilatkozat) nyilatkozhat arról, hogy a rendelkezett összeg átutalásának
meghiúsulása súlyosan veszélyezteti az alapvető céljainak elérését és - a kivételes
méltányosságot megalapozó körülmények elővezetésével egyidejűleg - kérheti a kivételes
méltányosság gyakorlását.
Az APEH a törvényi előírásoknak megfelelően 2009. szeptember 1. napjáig fogja
megküldeni a lehetséges kedvezményezettek részére azt a felhívó-tájékoztató levelet,
amelyben közli az ez évi felajánlások összegének várható nagyságát. Az elmúlt évek
gyakorlatától eltérően azonban ez évben nem képezi a felhívó-tájékoztató levél
mellékletét az adatlap, tekintettel arra, hogy a 0937A számú adatlap 2009. szeptember 1jétől az APEH honlapjáról (www.apeh.hu) lesz letölthető, és kitöltve - postai úton,
személyesen, vagy elektronikus úton - juttatható el az állami adóhatóság részére.
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FALUNAPI PROGRAM KISBÁGYONBAN
2009. augusztus 1.
Délelőtt
10:00 Emlékoszlop avatás a pihenőparkban
10:30-tól Kispályás labdarúgó torna a foci pályán
Rota-road show a vízmű melletti területen
A Faluház kertjében:
−

Főzőverseny

−

Ugrálóvár

−

Kézműves foglalkozás

−

További gyermek programok

Délután
15:30 Ünnepi köszöntő
15:40 Szeretet percek
16:00 Kenderike Néptánccsoport bemutatója
16:30 Meglepetés műsor az ÚMVP támogatásával
17:00 Sztárvendég: Aradszky László
18:00 „Táncoló talpak” - Egyházasdengelegi tánccsoport
18:20 Helyi fiatalok modern tánc bemutatója
18:30 Musical kvARTett zenés műsora
19:30 Eredményhirdetések, tombolahúzás
20:00 Vacsora
21:00 Táncbemutató
21:30 Tűzijáték
Nosztalgia Disco
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2. PÜSPÖKI LIBAFESZTIVÁL
2009. augusztus 7-8.
Helye: Szurdokpüspöki Általános Iskola,
Faluház, Közösségi –ház
Program
Augusztus 7. péntek
Közösségi –ház
17.00 Kiállítás megnyitó – Régi falusi berendezési tárgyak és használati eszközök
Faluház
18.00 Könyvbemutató
Általános Iskola Radnai Galériája
19.00 Fotókiállítás megnyitó – Pintér Erika: Szurdokpüspöki közelmúltja
Augusztus 8. szombat
Szent Kereszt Templom
10.00 Ünnepi szentmise
Általános Iskola szabadtéri színpada
11.00 Óvodások libás játéka
Fonó hagyományok felelevenítése az általános iskolás diákok előadásában
13.00 Megnyitó
Hagyományőrző népzenei műsor
Szurdokpüspöki Hagyományőrző Együttes, Szászerka Néptánc Együttes,
Széllelbélelt Gyermektánccsoport, Búzavirág nyugdíjasklub népdalköre és
színjátszói, Divéki Imre, Pusztainé Kiss Bernadett, Pásztói Rozmaring Népdalkör,
Lőrinci Hagyományőrző Népdalkör és Citerazenekar, Gyöngyössolymosi
Menyecskekórus, Bárnai Petrence Népi Együttes, Hasznosi Kökényvirág Népdalkör,
Varsányi Népdalkör, Zaránki Nefelejcs Népdalkör
15.00 Libaszépségverseny
16.00 Hagyományőrző műsor folytatása
18.00 Kormorán Memory Band koncertje
19.30 Tombolasorsolás
20.30 - 24.00 „Tollasbál” népzenére – Esztam zenekar
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Kísérő rendezvények: Libasimogató, fényképezkedés libás kép előtt, kézműves vásár és
játszóház, Sétakocsikázás, stb.
Az ételt, italt a kitelepülő Fenyves Fogadó biztosítja! Libából készült ételek kaphatók!
Információ: Polgármesteri Hivatal (32/473-570) Könyvtár (32/473-569)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

12

13

14

MEGHÍVÓ A VARSÁNYI LEPÉNYFESZTIVÁLRA
2009. augusztus 15.
Hel yszín: Faluközpont /Szabadtéri Színpad/
Kóstolják meg a messze-földön híres varsányi lepényeket!
Túrósat, káposztásat, meggyeset, szilvásat, melyeket a helyszínen felépült kemencékben
sütünk!
A Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület szervezésében:
Nógrád megyéből és az ország különböző településeiről érkezett amatőr színjátszók vidám
zenés darabokkal szórakoztatják a kedves közönséget.
Továbbá:
- a Kézművesek udvarában fazekas, kosárfonó, késes, csuhés, gyöngyfűző, horgoló és
mézeskalácsos kínálja a portékáit.
- a Gasztronómiai udvarban igazi palóc ételeket kóstolhatnak meg:
töltött káposztát, babgulyást, csirke pörköltet nokedlivel, továbbá pacalt, birka pörköltet.
Vadászaink vadpörköltet, míg a varsányi horgászok halászlevet főznek!
Megkóstolhatják a kemencében sütött, helyben készült finom pizzákat és kemencés lángost!
Varsányban palackozott borokat, lekvárokat és helyi termékeket is vásárolhatnak!
10:00 órától köszöntő
• Gyarmati Színkör: Vitéz László
• Andi Színjátszósai: Twist Olivér /részletek/
• Avar Színpad előadása
• Kutyás bemutató
• Gyarmati Színkör: Vidám műsor
• Arcok Álruhában Amatőr Ifjúsági Színtársulat:
Operett dalok és kabaréjelenetek
• Dejtári asszonyok előadása
• Avar Színpad előadása
• Pászto-rock: Musical dalok
• Avar: A kakas című darab
• Meglepetés műsor az ÚMVP támogatásával
• Körülbelül este 6 órakor tombolasorsolás.
Kísérő rendezvényeink:
Kiállítás a Művelődési Házban: a Mátranováki Faluhelyi major
Néprajzi gyűjteményéből /Pásztoreszközök címmel/.
A Falumúzeum állandó kiállításával várja Önöket !
Megtekinthető a Szent Mihály templomunk és a Magyarok Nagyasszonya Kápolna.

Program:

Egész nap hintózási és lovaglási lehetőség, íjászkodás, kutyabemutató, kézművesház a
gyerekeknek. Motoros bemutató.
A büfét a Stella söröző szolgáltatja. Este szabadtéri bál. Zenél: Holecz Attila
Szeretettel invitálják Önöket Palóc út menti településünkre, a Varsányi Faluszépítő,
Hagyományőrző és Kulturális Egyesület tagjai! Rendezvényünk fő támogatója: ÚMVP, NCA,
Nógrád Megye Önkormányzata.
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