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A megújulás útján a LEADER – program – Tudósítás a
lajosmizsei zárórendezvényről
Hírlevél melléklete: LEADER Társadalmi vita záró
rendezvény összefoglaló
Programajánló:
Karácsonyi ünnepség és Faluházavató buli Kisbágyonban
Karácsonyi Programok: Hasznos, Mátrakeresztes, Pásztó
Mindenki Karácsonya Csécsén
Püspökiek Közös Karácsonya
Karácsonyváró Nap Taron
Hazaváró Karácsony – Szép Kívánságok Napja! - Egyházasdengeleg

A megújulás útján a LEADER - program

Lezárult a LEADER - program hazai megújításának társadalmi vitája. A
témával kapcsolatos észrevételek és javaslatok összegezésére a regionális
konzultációkat követően, 2010. december 2-án, a lajosmizsei zárórendezvényen
került sor.
Lezárult a LEADER - program hazai megújításának társadalmi vitája. A párbeszédet a
szaktárca október végén azzal a céllal indította, hogy a 2010-ben félidejéhez érkezett
program eddigi tapasztalatait értékelve hatékonyabbá tegyék a rendszert, amelyet
időközben számos kritika ért.
A LEADER - program átalakítása céljából kezdeményezett társadalmi vita lajosmizsei
zárórendezvényén került sor a témával kapcsolatos észrevételek és javaslatok
összegezésére.
Egyebek mellett a helyi döntéshozatal szerepének erősítését, a bürokrácia csökkentését
és az ügyintézési idő rövidítését, illetve az elektronikus ügyintézés bevezetését ígéri a
Vidékfejlesztési Minisztérium (VM), reagálva mindazon észrevételekre, melyek a
LEADER megújítását szolgáló társadalmi vita során érkeztek a szaktárcához. A 915
vélemény többsége a nyilvánossággal és számonkérhetőséggel, a pályázatok
benyújtásával, valamint a kérelemkezeléssel foglalkozott.
A LEADER megújításának fontos lépése volt a társadalmi vita. "A helyi civil
közösségek, a vállalkozói szféra és a közintézmények együttműködésére alapozó
program egybevág a VM fejlesztési elképzeléseivel, így annak szerepét erősíteni
kívánja a szaktárca" - mondta el a zárórendezvényen V. Németh Zsolt
vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Hozzátette: számos nehézséget észleltek az
Európában összességében sikertörténetnek számító LEADER hazai megvalósulása
körül, „döcögősen és gyakran az eredeti célok paródiájává válva működött a
rendszer”, fogalmazott az államtitkár. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP) Irányító Hatósága ezért a nyár folyamán munkacsoport felállításáról
határozott, a program egyszerűsítését, közismert problémáinak javítását célzó feltáró
tanulmány elkészítése céljából. E munkaanyag megállapításait aztán társadalmi vitára
bocsátották.
Az észrevételek és tapasztalatok alapján döntés született arról, hogy a jövőben csak
egyesületi formában működhetnek a helyi akciócsoportok, így a jelenleg gazdasági
társaságként működő néhány HACS-nak egyesületté kell alakulnia. Elhangzott
továbbá, hogy a VM erősíteni kívánja a helyi döntéshozatal jelentőségét is: a kisebb
értékű projektekben emiatt lényegesen gyorsabb és hatékonyabb eljárásra lehet majd
számítani.

Ami a program stratégiai céljait érinti, ebben is lesz némi változás. A hátralévő három
évben kiemelt figyelmet kap a kisvállalkozások támogatása, a munkahelyteremtő
beruházások és az alternatív energiaforrások hasznosításhoz kapcsolódó
kezdeményezések. A 2013-ig terjedő EU-s költségvetési ciklusban vidékfejlesztési
célokra, a vidéki életminőséget javító és a LEADER programokra (a III. és IV.
tengelyre) összesen 216 milliárd forint állt rendelkezésre. "Ebből mintegy 60-70
milliárd még nincs lekötve, mely összeg odaítéléséről már az új szempontok szerint
dönt a minisztérium" - jelezte V. Németh Zsolt.
Forrás: Bedő Péter (Magyar Mezőgazdaság)
A Hírlevél mellékleteként csatolt LEADER Társadalmi vita záró rendezvényének
összefoglalója a www.cserhatalja.eu weboldalon is elérhető.

Karácsonyi ünnepség
Szeretettel várunk mindenkit 2010. december 18-án
15 órától a Faluházban megrendezendő Karácsonyi
ünnepségünkre!
Programjaink: karácsonyi énekek,
az óvodások műsora és a helyi színjátszócsoport
előadása
"Minden szívből szóló karácsonyi énekben, a kandalló ropogásában és melegében,
az ünnepi ebéd közben, a beszélgetésben és nevetésben, minden képeslapban, amit
egy barát vagy a család küldött, minden, amit ebből meghallunk, és ami
elgondolkodtat bennünket, az maga a szeretet."

A faluházban házi süteményekkel, gyümölccsel, szaloncukorral,
forralt borral és teával várjuk a vendégeket.
Kisbágyon község önkormányzata
és az Alapítvány

Faluházavató buli
Élőzenés
Faluházavató Bulira hívjuk
kedves vendégeinket
a helyi Faluházba
2010. december 18-án
20:30-tól
Az est programja:
20:30-21:00 Vendégvárás
21:00 órától hajnalig: Élőzenés Buli!
Zenél: Party Dance Band
A büfében étel-ital kapható!
A belépés mindenki számára 500.-Ft.
Közösségi Színtér
Alapítvány

HAZAVÁRÓ KARÁCSONY – SZÉP KÍVÁNSÁGOK NAPJA!

2010. december 23-án, csütörtökön 16 órától, Egyházasdengelegen újra megrendezésre kerül
a Hazaváró Karácsony ünnepségünk. A település parkjában kezdődő gyerekek műsorát a
Művelődés Házában folytatjuk, melyre minden korosztályt nagy szeretettel várunk. Szűkebb –
tágabb környékünkön meghirdetjük a legszebb kívánságok estéjét, ugyanis a műsorunk végén
KÍVÁNSÁG LAMPIONOKAT fogunk az ég felé bocsájtani, hogy a címzettekhez a lehető
legközelebb vigyük azokat! Ennek a programelemnek a címe: Gyújtsunk csillagot!
Várjuk a kívánságokat (amiket ráírunk majd a lampionokra) a Kreatív Klub 3043
Egyházasdengeleg Kossuth út 1., illetve az iskola@dengeleg.hu címre.
Ezúton mindenkit sok szeretettel hívunk alkalmunkra, hogy jelen lehessen a kívánságok útrabocsájtásánál, ami reményeink szerint felejthetetlen élmény lesz. (Az elképzelés csak
szélcsendes időben valósulhat meg, így ha az időjárás megakadályozza a „csillaggyújtást”,
akkor a téli szünetben az első adandó alkalommal a Kreatív Klub tagjai megteszik ezt.
Programunkkal nem veszélyeztetjük környezetünk, ugyanis tűzálló és biológiailag lebomló
papírból készültek az eszközök, így nagyon kis esélye van annak, hogy kárt tegyenek.)
Egyházasdengeleg, 2010. november 28. (Ádvent első napja)
A szervezők (Kreatív Klub – Héhalmi Általános Iskola Egyházasdengelegi Tagiskolája
3043 Egyházasdengeleg Kossuth út 1. E-mail: iskola@dengeleg.hu) nevében:
Zsiga Tamás
(a használt eszközök megtekinthetők a http://kivansaglampas.net/ oldalon. Mi fehér
lampionban gondolkodunk, amire filctollal írnánk a kívánságokat)

