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Kedves Olvasó! 
 
Ezzel a számmal a Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület a Nemzeti Civil Alapprogram 
(NCA) támogatásával 4 alkalommal megjelenő elektronikus vidékfejlesztési sajtóterméke a 
jelen sorozat befejező, de remélhetőleg nem az utolsó részéhez érkezett. Az Egyesület a 
jövőben is minden lehetőséget megragad és igénybe vesz, hogy kiadványát el tudja juttatni 
Önök számára.  Mivel a munkánk az Önök visszajelzéseinek figyelembevételével készül, ezért 
ez úton is szeretnénk megkérni a Tisztelt Olvasókat, juttassák el számunkra véleményeiket, 
észrevételeiket, mert amennyiben lehetőséget kapunk folytatni tevékenységünket az Önök 
még nagyobb megelégedésére szeretnénk szolgálni. Reméljük, hogy kiadványunk ez 
alkalommal is tartalmaz hasznos és új információkat! Észrevételeit és megjegyzéseit, 
valamint a kiadványunk címlistájára történő fel- és leiratkozási szándékát, kérjük az 
egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu elektronikus levélcímre küldött levelében jelezze 
irányunkba. 

Személyi jövedelemadó 1 százalék 
 
Tisztelt Hölgyem és Uram! 
 
A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Elnökeként szeretném megkérni, 2011. évben a 
személyi jövedelemadó 1% felajánlásával támogassa a Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú 
Egyesületet! Adószám: 18783236-1-14 A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2011. 
évben még több program megvalósítását tűzte ki célul maga elé. Ahhoz hogy a munkánkkal a 
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korábbiaknál is eredményesebben tudjunk hozzájárulni a vidéki, sok esetben hátrányos 
helyzetű települések felzárkóztatásához, továbbra is számítunk támogatásukra és 
együttműködésükre, a személyi jövedelemadó 1% felajánlásokra. (Hivatalos levél) 
 
Amennyiben Önnek vagy az Ön által képviselt szervezetnek bármely egyéb lehetőséggel 
módjában áll segíteni szervezetünket a programjaink megvalósításában, a célkitűzéseink 
elérésében, kérjük, jelezze szándékát az egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu email címen vagy 
a 20/943-9482 telefonszámon. Segítő szándékát előre is köszönjük! 
 

Orbán Balázs 
Elnök 

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesületről 

címszavakban 
 
A 2005 évben alakult Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület működését, célkitűzéseit, 
tagságát, vezetését megújítva új utak mentén kezdtük meg működésünket 2009 évben. 
Széleskörű együttműködést alakítottunk ki civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal és 
önkormányzatokkal. Segítséget nyújtunk az önkormányzati, közösségfejlesztési, lakossági 
fejlesztési igényeknek, fejlesztést szolgáló pályázati lehetőségeknek, a felmérésében és a 
források felkutatásában. Tevékenységünk párt- és politika semleges. Az Egyesület 99%-ban a 
tagok pénzügyi adományaiból és a pályázatok útján elnyerhető támogatásokból gazdálkodik. 
A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület elsődleges célkitűzései között a Zselici tájegység 
és a Dél-dunántúli Régióban rendelkezésre álló társadalmi és civil szervezeti élet 
megerősítése, az itt élők érdekeinek megjelenítése és érvényesítése, életfeltételeinek, 
életminőségének javításában áll. 

Egyesületünk közelmúltban megvalósított főbb 

programjai számokban 
 
5 új munkahely teremtése; 2.500.000 Ft értékben új ruha-játék adományozása a rászorulók 
részére; 8 településen 6 alkalommal 12.600 kg tartós hideg élelmiszer szétosztása a 
hátrányos helyzetben élő családoknak; 1000 fő részvételével térségi rendezvény szervezése; 
5 ingyenes workshop szervezése; 3 településen 60 fő ingyenes informatikai oktatása 60 
tanórában; 100 fő hajléktalan számára meleg étel kiosztása; 9 településen szakmai 
előadássorozat társszervezése; 3 napos belföldi szakmai tanulmány út szervezése; 815 
háztartás számára 8596 db energiatakarékos izzó szétosztása; 15 fiatal ingyenes oktatása 72 
tanórában; 7 napos szakmai tanulmányút szervezése, 75 nap térítésmentes fűnyírás a 
nyugdíjasok részére, Kölcsey Ferenc szobor állítása Kárpátalján; 7 településen több mint 
5.000 kg használt ruha kiosztása a rászorulók részére. 
Egyesületünk működéséről, programjairól bővebb információt a www.zselicvidekfejleszto.hu 
weboldalon talál.  

http://www.zselicvidekfejleszto.hu/Docs/SZJA1_2011.pdf
mailto:egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu
http://www.zselicvidekfejleszto.hu/
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Átalakuló vidékfejlesztési támogatások: elsőbbség a 

tájgazdálkodásnak  
 

 
Jelentős átalakulások várhatók a közeljövőben a vidékfejlesztés 
és az agrártámogatás rendszerében – jelentette ki V. Németh 
Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár az Új Széchenyi Terv 
mezőgazdasági támogatásainak lehetőségeiről tartott 
előadásában. Elsőbbséget élvez majd a környezet- és 
tájgazdálkodás, ezen belül is az egyéni, családi kis- és 
középbirtokoknak lesz meghatározó szerepe. 
 
Az államtitkár elmondása szerint az elmúlt időszakban 
leértékelődött mindaz, ami a faluhoz kötődött: a házias ételek, 
a minőségi, egyedi értékek. Ezen problémákat felismerve 
átalakulnak az eddigi támogatási, pályázati lehetőségek. Az 
önkéntes beszerzési, tárolási, feldolgozási, értékesítési 
társulások, szövetkezések létrehozását a Vidékfejlesztési 
Minisztérium a jövőben is támogatja, ahogy a több lábon álló 

gazdaságokat és a mikro-, kis- és középvállalkozásokat is.  
 
A megújításhoz kapcsolódó intézkedések már a korábbiakban is történtek, ilyen volt például 
a Nemzeti Földalapkezelő létrehozásáról szóló törvény megalkotása, a közbeszerzési törvény, 
a kistermelői rendelet módosítása, a földmoratórium meghosszabbítása, és az Agrár 
Széchenyi Kártya bevezetése.  
 
V. Németh Zsolt elmondása szerint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 
közötti időszakának támogatási rendszere a tapasztalatok szerint több területen sem 
hatékony. A mintegy 1300 milliárd forintból a hátralévő évekre már csak közel 200 milliárd 
forint áll rendelkezésre, az eddigi támogatások több mint 60 százalékát a pályázók mintegy 5 
százaléka vitte el. 
 
A vidékfejlesztés intézményrendszerét is át kell alakítani, meg kell újítani az államtitkár 
szerint. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal például teljesen átalakult vezetésében és 
szerkezetében is.  
 
A LEADER - Program pályázati lehetőségeit is újraszervezik. V. Németh Zsolt a következő 
hetekre ígért konkrét változásokat a szabályozásban, a pályázatok szélesebb skálán jelennek 
majd meg. 
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Munkahelyteremtő pályázatok 
 

Háromezer új munkahely létrehozását és kétszer 
annyi megőrzését támogatja kormányzati pályázat. 
Az adminisztrációs terhek csökkentésével a 
hátrányos helyzetű vidékek felzárkóztatását is 
segítik, de jelentősen emelkedett a maximálisan 
igénybe vehető forrás is.  
 
Idén azonban csak mikro-, kis- és 
középvállalkozások pályázhatnak a Munkaerő Piaci 
Alapból biztosított összegre. Az ötmilliárd forintból 
projektenként százhúszmillió forintban maximalizálják az elnyerhető összeget, azonban 
hátrányos helyzetű település esetében kétszer ennyi igényelhető, illetve további százmillió 
forint igényelhető, amennyiben a vállalkozó háromszáz új munkahelyet teremt. A pályázaton 
elnyert pénzt új munkahely létesítésére kell fordítani, a munkáltató pedig köteles az új 
munkaerőt minimum két évig alkalmazni. 

Mentőakciók az agráriumért 
 

A tejtermelők támogatására új lehetőség nyílt, 
ez éves szinten kilencmilliárd forintot jelent az 
ágazatnak. Hamarosan igénybe vehető a 
tizenötmilliárd forintos agrárforgóeszköz hitel is, 
a magas cukorárak miatt pedig azonnali 
vizsgálatot indítottak. 
 
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 
utasította a Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatalt, hogy vizsgálja meg a cukoripari 

szereplők magatartását – tájékoztatott Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár. 
Bejelentette azt is, hogy a tejtermelők öt éven keresztül kilencmilliárd forint 
többlettámogatáshoz jutnak. A tejágazat átalakításáról szóló új jogszabály értelmében 
azoknak a termelőknek, akik az előírtakhoz képest magasabb kötelezettséget vállalnak, 
állatjóléti támogatás adható. A kérelmek beadására első alkalommal 2011. április 1. és április 
30. között van lehetőség a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, még idén sor kerül 
az első kifizetésre. 
 
A Magyar Fejlesztési Bank tizenötmilliárdos hitelkeretet biztosít az agrárforgóeszköz 
hitelprogram bevezetéséhez, amely várhatóan a közeljövőben már el is indul. A szabadon 
felhasználható hitel elsősorban az állattenyésztés versenyképességének javításában nyújt 
segítséget. A Magyar Fejlesztési Bank a minisztérium közbenjárására további ötmilliárd 
forinttal emelete meg a Vis Maior Forgóeszköz hitelkeret összegét is – tájékoztatott Czerván 
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György, majd hozzátette, hogy jelenleg egymillió hektár érintett valamilyen vízkárral. A 
Vidékfejlesztési Minisztérium valamennyi érdekelt tárca bevonásával kezdte meg új 
kárenyhítési rendszer kidolgozását. 

Az ügyfelek érdekében változik több agrártámogatási 

kérelem benyújtási időszaka 
 

 
Több agrártámogatási rendeletet módosított a Vidékfejlesztési Minisztérium: kedvezőbbé 
vált a támogatási kérelmek benyújtási időszaka a végrehajtás és az ügyfelek szempontjából 
is. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó támogatásokat 
érinti a rendeletmódosítás. A módosítással az ügyfelek nagyobb felkészülési időt kapnak, az 
EMVA működtetése pedig eredményesebb és ügyfélbarátabb lehet.  
 
A kertészet korszerűsítéséhez és a 
mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez 
nyújtandó támogatások kérelmeinek benyújtási 
időszaka: 2011. november 15. – december 15.  
 
Az öntözés, a melioráció és a területi 
vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és 
közösségi létesítményeinek fejlesztésére 2011. 
július 1. – július 31. között lehet támogatási 
kérelmet benyújtani.  
 
A kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez a kihirdetendő jogcímek meghatározása valamint 
a 2010-ben benyújtott támogatási és kifizetési kérelem feldolgozása is folyamatban van. A 
benyújtási időszak március helyett 2011. június 15. – július 15. között lesz. 
 
Hosszabb idejük van a kifizetési kérelem benyújtására a védett őshonos és veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának megőrzésére támogatási határozattal 
rendelkező állattartóknak, idén ugyanis a február 28-i határidő helyett március 31-ig 
nyújthatják be a kifizetésre vonatkozó kérelmüket.  
 
Nem nyílik támogatási kérelem benyújtási időszak az alábbi jogcímek esetében mindaddig, 
amíg nem születik vezetői döntés a támogathatóságról, illetve szakmai döntés a támogatás 
feltételeiről: 
 
- az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez, 
- a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez, 
- a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításához, 
- a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, 
- a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez. 
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Könnyítések a kedvezményezettektől elvárt 

kommunikációban 
 

Az Új Széchenyi Terv életbe lépésével a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megújította a 
kedvezményezettek tájékoztatási 
kötelezettségeire vonatkozó dokumentumot. 
Az uniós források felhasználása így egy újabb 
ponton válik egyszerűbbé és gyorsabbá. 
 

A projektgazdáknak, akik támogatási szerződéssel rendelkeznek projektjük megvalósítása 
során a „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei” című útmutatóban előírt 
kommunikációs kötelezettségeket kell teljesíteniük. Az életbelépő könnyítések alapja az 
elnyert támogatási összeg nagysága. A kommunikációs kötelezettségeket tekintve az eddigi 5 
csoport helyett mindössze 3 csoportba vannak sorolva:  
 

 50 millió Ft alatti támogatással rendelkező, 

 50 – 500 millió Ft támogatást kapott, 

 500 millió Ft támogatási összeget meghaladó fejlesztések. 
 
A legnagyobb beruházásokat érintő csomagban 14-re csökkent az elvárt kommunikációs 
elemek száma a korábbi 35-höz képest. Ennek következtében 7 aktivitás feletti 
kötelezettsége csak olyan beruházásoknak van, ahol a támogatási összeg meghaladja a fél 
milliárd forintot. Külön érdemes kiemelni a tájékoztató táblákra vonatkozó új előírást, mely 
mindhárom csomag esetében sokkal költséghatékonyabban lehet eleget tenni a 
tájékoztatási kötelezettségeknek. A korábbi táblák helyett a jövőben szabvány méretű 
táblákat készíttethetnek a projektgazdák. Az egyszerűsített útmutató megtalálható az Új 
Széchenyi Terv honlapján az „Arculat” menüpont alatt. Az útmutató a kötelezettségek 
felsorolásán túl segítségként, praktikus útmutatóként is szolgál az uniós pályázatokon 
nyertes kedvezményezettek számára kommunikációs aktivitásaik során. 

Egységes társasági adóalap a kisvállalkozásoknak 
 

Egységes társaságiadó-alap, egyablakos ügyintézés, könnyebb forrásszerzés – ezt ígéri az 
Európai Bizottság az uniós kis- és középvállalkozásoknak a szektor helyzetének javítását célzó 
keretprogram félidei felülvizsgálatában. A testület szerint az Európai Kisvállalkozói 
Intézkedéscsomag az elmúlt két évben is sikeres volt, csökkentek a vállalkozói terhek és a 
körbetartozások mértéke, azonban Antonio Tajani szerint szükséges a felülvizsgálata. 
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Az előzetes felmérést az Európai Bizottság lezárta, konzultált az európai vállalkozói szektor 
képviselőivel, megjelölte az átalakítás irányait, a cégekre továbbra is számít a további 
alakításban.  
 
A testület alelnöke Brüsszelben mutatta be a 
felülvizsgálat elsődleges eredményeit, melyek 
szerint nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a 
források elérhetőségére, az adminisztratív 
akadályok további csökkentésére, az 
egységes piac előnyeinek teljes 
kihasználására, és a kis- és 
középvállalkozások bevonására a 
klímaváltozás elleni harcba különböző 
támogatások révén. 
 
Antonio Tajani szerint a kis- és középvállalkozásoknak könnyebben kellene bankgaranciát 
kapniuk hiteleikre, jobban hozzá kellene férniük a kockázati tőke-piacokhoz, az Európai 
Beruházási Bank által nyújtott kölcsönöknek elérhetőnek kellene lenni a legtöbb 
kereskedelmi bank számára. 
 
Az egyablakos ügyintézés elterjesztésével csökkentené tovább az adminisztratív terheket a 
testület. Ez több tagállamban még mindig nem valósult meg. Ezen a téren Brüsszel szeretné 
visszafogni a tagállamok túlbuzgóságát, ugyanis a tagországok jelentősen „túlmennek” az 
uniós keretjogszabályokban meghatározottakon, így az irányelvek nem olyan hatékonyak, 
ahogyan azt a Bizottság szeretné. Az adminisztratív terhek csökkentésére célszámokat 
szeretne meghatározni a testület. 
 
Az Európai Bizottság már korábban kifejtette, hogy támogatja a német-francia 
versenyképességi csomag egyik javaslatát, amely a társasági adó alapjának egységesítését 
célozza. Antonio Tajani elmondta, hogy a testület hamarosan javaslatot tesz az adóalap 
konszolidált egységesítésére. 
 
Kitörési lehetőség lehet a kis- és középvállalkozásoknak a klímaváltozás elleni harc Brüsszel 
szerint, ennek érdekében a jövőben olyan támogatási formákat dolgoz ki, amelyek az EU-n 
kívüli piacszerzésben segítenék az európai cégeket. A Bizottság javasolja, hogy jöjjön létre 
egy kisvállalkozói testület, amely évente ülésezve nyomon követné az intézkedéscsomag 
hatálybaléptetését, és az időközben felvetődő módosításokat megfogalmazná. Az Európai 
Kisvállalkozói Intézkedéscsomagnak köszönhetően az elmúlt két évben százezer új 
munkahely keletkezett Antonio Tajani szerint. 
 
A késedelmes kifizetések elleni fellépésről szóló irányelvet is sikerként értékelte, szerinte 
ugyanis jelentősen csökkentette a körbetartozások mértékét. Az Európai Bizottság által 
kijelölt irányokat támogatja a tagállami vállalkozói szervezeteket tömörítő BusinessEurope, 
de egyben kifejezte aggodalmát az eddigi döntések lassú tagországi átvétele miatt. A 
BusinessEurope kiemelten fontos az adminisztratív akadályok csökkentése, a kis- és 
középvállalkozások bevonása a gazdasági döntéshozatalba.  
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Továbbra is sürgeti az európai magánvállalkozási státusz megteremtését, mely az egységes 
piac irányába mutatna. Philippe de Buck, a szervezet főigazgatója szerint a kis- és 
középvállalkozások forráslehetőségét is bővíteni kell. A Kis- és Középvállalkozások Európai 
Szövetsége is arra hívja fel a figyelmet, hogy az Európai Kisvállalkozói Intézkedéscsomag 
sikere a tagállami parlamentek kezében van, hogy milyen gyorsan és milyen hatékonysággal 
csinálnak nemzeti törvényeket az egyébként jó ötletekből. 

Folytatódnak a kifizetések az MVH-nál  
 

Február végén indította el a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
a vis maiorral érintett agrár-
környezetgazdálkodási (AKG) 
támogatások utalását. Március közepétől 
fizet a történelmi bázis alapú jogcímekre 
is. 
 
Több mint 12 milliárd forintot kapott 
eddig 2187 vis maiorral érintett 
gazdálkodó, ezzel együtt az AKG-s 
ügyfeleknek már több mint 24,5 milliárd 
forintot folyósított az MVH, ami a teljes 

támogatás több mint 60 százaléka. A vis maioros kérelmek után május végéig folytatódnak a 
kifizetések a más jogcím helyszíni ellenőrzésével érintett kérelmek, majd az AKG helyszíni 
ellenőrzésével érintett kérelmek feldolgozása után. A mezőgazdaság által érintett fizikai és 
természeti környezet állapotának megőrzésére és javítására szolgálnak az AKG intézkedések, 
melyek a minőségi termékek előállítását is elősegítik. Az intézkedések öt, illetve tíz éves 
célprogramokban valósíthatóak meg. 
 
A termeléstől elválasztott, történelmi bázis alapú jogcímekre vonatkozó támogatások 
kifizetése márciusban kezdődik. A kifizetések első hetében 7000 ügyfél jut támogatáshoz 1,7 
milliárd forint értékben. A határozatok postázásával egyidejűleg utalja a hivatal a támogatási 
összegeket az érintettek részére. A hízott bikatartás történelmi bázisjogosultsággal 
rendelkező, a kifizetési feltételeknek megfelelő ügyfelek szintén márciusban kapják meg a 
határozatot a támogatásról.  Ennél a jogcímnél közel 6900 ügyfél jut támogatáshoz 3,2 
milliárd forint értékben. 
 
A támogatás összegét az MVH a nyilvántartása szerint az ügyfél rendelkezésére álló egyéni 
történelmi bázis mennyisége és a fajlagos támogatási összeg alapján határozza meg ezeknél 
a jogcímeknél. Amennyiben köztartozás áll fenn, abban az esetben az adóhatóság 
nyilatkozata alapján a lejárt köztartozásnak megfelelő összeggel csökkentett támogatást fizet 
a hivatal. 
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A mezőgazdasági termelők nem pályázhatnak az Új 

Széchenyi Terv pénzeire 
 
Az Új Széchenyi Tervből (ÚSZT) azok 
igényelhetnek támogatásokat, akik „nem 
mezőgazdasági termelők”, vagyis a mezőgazdasági 
termékek értékesítése a forgalmuk kevesebb, 
mint 50 százalékát teszi ki. Azok a mezőgazdasági 
vállalkozások, amelyek legalább 50 százalékos 
mezőgazdasági árbevételt könyvelhetnek el, ezt 
követően is az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Programból (ÚMVP) pályázhatnak forrásokra. 
 
Az ÚSZT-ből azok igényelhetnek támogatásokat, akik „nem mezőgazdasági termelők”, vagyis 
a mezőgazdasági termékek értékesítése forgalmuk kevesebb, mint 50 százalékát teszi ki. 
Azok a mezőgazdasági vállalkozások, amelyek legalább 50 százalékos mezőgazdasági 
árbevételt könyvelhetnek el, ezután is az ÚMVP-ből pályázhatnak forrásokra - 
egyértelműsítette a szabályozási helyzetet a VM.  
 
Maácz Miklós, a VM főosztályvezetője egy közelmúltbeli konferencián kifejtette, hogy az 
ÚSZT és az ÚMVP között további „lehatárolási” kérdéseket is meg kell oldani. Szükség van a 
programok közötti különbségtételre települési szinten és vállalkozási méretben egyaránt. Az 
ÚMVP alapvetően az agrárgazdasági mikrovállalkozásokra koncentrál az 5 ezer főnél kisebb 
településeken, ezzel szemben az ÚSZT a nagyobb lélekszámú helységek, a városok és a 
kistérségi központok mikro-, kis- és közepes vállalkozóit támogatja. Maácz Miklós szerint a 
kistelepülési mikrovállalkozások ÚMVP-s ösztönzését indokolja, hogy a program – főként 
életminőség javító (hármas) és Leader (négyes) tengelyében – hozzájárulhat a prioritásként 
kezelt vidéki munkahelyteremtéshez.  
 
A VM tájékoztatása alapján a támogatási szempontokat azért kellett szétválasztani, mert az 
Európai Unió tiltja a kettős finanszírozást. (A támogatott projektek ugyanarra a 
tevékenységre nem részesülhetnek más bizottsági támogatásban: Az ÚMVP alapvetően az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra (EMVA), az ÚSZT az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra (ERFA) és a Kohéziós Alapra támaszkodik.) Brüsszel ezzel kapcsolatban 
előírja, hogy egy „prioritási tengely” csak egy alapból (célkitűzésből) kaphat támogatást, 
illetve egy művelet egyszerre csak egy operatív programból – például a gazdaságfejlesztési 
operatív programból (GOP) vagy a regionális operatív programokból (ROP) kaphat 
támogatást. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ÚSZT-ben nem lehet olyan jogcímeket 
nyitni, amelyeket az ÚMVP támogat, és fordítva is igaz. Igaz ez azokra az esetekre is, amikor 
egy-egy intézkedésnél forráshiány lép fel, így például az ÚSZT annak ellenére sem 
támogathatja a mezőgazdasági termékek értéknövelő beruházásait (elsődleges élelmiszer-
ipari feldolgozását), hogy az ÚMVP-ben meghatározott pénzkeret mára szűkössé vált. Ezért a 
jogosultak az ÚSZT-ben meghirdetett élelmiszer-ipari jogcímből csak tovább-feldolgozási 
(nem elsődleges élelmiszer-ipari) projektekre nyerhetnek támogatásokat.  
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A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) azonban vitatja e 
megállapításokat, és a közelmúltban levélben kért szabályozási változtatásokat Matolcsy 
György nemzetgazdasági minisztertől. A szervezet szerint az árbevételi korlát 
felszámolásával, illetve az EMVA, a regionális és a kohéziós alap összehangolásával az 
agrárium jelentős többletpénzekhez juthatna, mivel az uniós rendelkezések a közösségi 
forrásokból sehol sem zárják ki a mezőgazdaságot. A MOSZ szerint az ÚSZT-s mezőgazdasági 
hozzáférést automatikusan lehetővé kellene tenni azoknál a jogcímeknél, amelyek az EMVA-
ban nincsenek vagy már kifutottak, illetve ugyancsak pályázati esélyt kellene nyújtani 
azoknak, akik az ÚMVP-ből nem nyertek támogatásokat.  
 
A VM tájékoztatása szerint az ÚSZT hét programja közül öt kapcsolódik szorosan a 
vidékfejlesztéshez, ilyen például az egészségipari, a zöldgazdaság-fejlesztési, a 
vállalkozásfejlesztési, a foglalkoztatási és a közlekedésfejlesztési program. A kormány a 
vállalkozásfejlesztési programon belül hirdette meg a már említett élelmiszer-ipari 
alapprogramot, illetve itt lehet pályázni a helyi termelői piacok kialakítására is. 
 

Aktuálisan elérhető pályázatok 
 

 
Az Új Széchenyi Terv keretében számos pályázat március 1-től 
benyújtható, ne maradjon le a támogatásról! 
 
 
 
 
 

Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 
Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 6 régióban 
Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Nyugat-Dunántúlon 
Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és 
fejlesztése a régiókban 
Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a régiókban 
 

Zöldgazdaság-fejlesztés Program 
Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban - E-
környezetvédelem 
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok - szemléletformálás, informálás, képzés 
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 
Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő és villamosenergia-, valamint 
biometán termelés 
Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (A) 
Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (B) 

http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2636
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2692
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2694
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2697
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2697
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2723
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2637
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2743
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2743
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2741
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2741
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2739
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2735
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2735
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2732
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2736
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A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok 
elvégzése 
Megújuló energia alapú térségfejlesztés 
Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Közép-Magyarországon 
Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és 
projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása 
Távhő-szektor energetikai korszerűsítése 
Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése 
A fenntarthatóbb életmódot és a fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, 
terjedésüket elősegítő mintaprojektek 
 

Vállalkozásfejlesztési Program 
Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása a régiókban 
Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása 
Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 
Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára 
Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára 
Kombinált mikrohitel 
Kombinált mikrohitel (KMR) 
Új Széchenyi Hitel Programok 
Új Széchenyi Hitel Programok (KMR) 
Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése 
Mikrovállalkozások fejlesztése 
Akkreditációs felhívás tanácsadó szervezetek részére a Vállalati Tanácsadás 
programhoz kapcsolódóan 
 

Tudomány - Innováció Program 
Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, 
természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére 
Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére 
Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása 
Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása 
Kutatási projektek és kutatási szolgáltatások támogatása a Közép-magyarországi 
régióban (A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás 
fejlesztésén keresztül) 

 
Foglalkoztatási Program 

Kiemelt projektötletek benyújtása a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának 
javítása érdekében 
Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-
magyarországi Régióban 
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása 
(Munkaerőpiaci Alap) 
 

Közlekedésfejlesztési Program 
Négy és öt számjegyű utak fejlesztése a régiókban 
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a régiókban 

http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2730
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2730
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2729
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2701
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2731
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2731
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2738
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2740
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2742
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2742
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2639
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2728
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2721
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2698
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2687
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2688
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2666
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2668
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2675
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2676
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2696
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2699
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2833
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2833
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2642
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2685
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2685
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2695
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2690
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2693
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2700
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2700
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2700
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2643
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2686
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2686
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2689
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2689
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2762
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2762
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2644
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2704
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2691
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Közlekedésfejlesztési program keretében megvalósítandó egyszerűsített előkészítési 
projektek 
Közlekedésfejlesztési program keretében megvalósítandó kiemelt projektek 
Kerékpárút-hálózat fejlesztése 
Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése 

Pécsi Tavaszi Fesztivál 2011 
 

Március 17. és április 5. között a klasszikus és kortárs művészetek 
ünnepe elsősorban sokszínű és igényes könnyű- és komolyzenei 
kínálattal várja az érdeklődőket. Ebben az évben a Kodály 
Központ ad otthont a hazai és külföldi hírességeket is 
felvonultató rendezvénysorozat legtöbb eseményének. A 
fesztivál hagyományoknak megfelelően a 19. Frankofón Héttel 
egészül ki. 
 
Mint az a tizenharmadik alkalommal megrendezendő 
programsorozat pécsi sajtótájékoztatóján elhangzott, a tavalyi 
költségvetés felével, azaz mindössze 26 millió forinttal 
gazdálkodhattak idén a szervezők. (Bár 2010-ben, az Európa 
Kulturális Fővárosa program évében a tavaszi fesztiválra is több 

pénz jutott a szokásosnál, az idei büdzsé a 2009-es és 2008-as költségvetésnél is csaknem 10 
millió forinttal kevesebb.) 
 
A mai fiatal generáció egyik legsokoldalúbb népzenei, világzenei és jazz énekesének: Palya 
Beának fotelos koncertjével indul útjára és három héten keresztül nyújt maradandó zenei 
élményt a Pécsi Kulturális Központ által szervezett idei Tavaszi Fesztivál. A nemzetközi jazz 
hétvége folytatja a sort olyan hazai sztárokkal, mint a bemutatásra nem szoruló Babos Gyula 
és zenekara, akik új felállásban érkeznek Pécsre valamint Harcsa Veronika csapata, a Bin-Jip, 
amely Enter című albumával idén elnyerte az év hazai alternatív albumának járó Fonogram-
díjat. 
 
A külföldi együttesek közül a világ számos pontján viharos sikert elért virtuóz francia 
nagybőgős társulat, a L’Orchestre de Contrebasses után a Jan Garbarekkel kiegészülő indiai 
Trilok Gurtu Band lép fel a Kodály Központ színpadán. A könnyűzenei kínálat olyan 
rendhagyó előadásokkal bővül, mint a színházi performansszal készülő Quimby, a 
történetmeséléssel egybekötött akusztikus koncerttel fellépő KFT vagy a „népzenétől a rock 
and roll forradalomig” terjedő skálát befutó, közös koncertet adó Csík Zenekar, Ferenczi 
György és a Rackajam. 
 
A komolyzenét kedvelő közönséget is számos eseménnyel várják a szervezők. Új 
produkcióval, az évszázadok táncai inspirálta dalokkal érkezik a King's Singers, a 
legkiterjedtebb magyar repertoárral rendelkező Erdődy Kamarazenekar, Murin Jaroszláv 
brácsakíséretével a Bazilikában koncertező Szamosi Szabolcs orgonaművész és a nívódíjakkal 
és számos nemzetközi díjjal büszkélkedő Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar is. A fesztivál a 

http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2665
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2665
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2667
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2669
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2703
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kétszáz éve született Liszt Ferenc emléke előtt két programmal is tiszteleg: a nagy 
zeneszerzőt a középpontba állító műsorral lép fel a Talamba Ütőegyüttes, Liszt a miénk 
címmel pedig Megyesi Schwartz Lúcia énekművész, Mécs Károly színművész és Jandó Jenő 
zongoraművész ad közös irodalmi-zenei estet. 
 
A Frankofón Hét keretében a város számos pontján találkozhatnak az érdeklődők a francia 
kultúra egy-egy jeles képviselőjével. A játékos francia nyelvű gyermekprogramok, a 
diákszínjátszó fesztivál, a gasztronómiai bemutatók, egy egész éjszakát felölelő frankofón 
filmvetítés, Antoine de Saint-Exupéry életét bemutató kiállítás mellett könnyűzenei 
koncertek sora is várja a közönséget. Fellép a The Craftmen Club, a Les Yeux D`La Téte, a 1 
Tour 2 Chants, Mimi Blais és az Erik Truffaz 4tet. 
 
Részletes program 
 
További hírek és információk a www.zsn.hu, www.kodalykozpont.hu, www.pecsorokseg.hu, 
www.pecs2010.hu, www.pecsiprogramok.hu, pecsikult.hu és a kultura.hu oldalakon. 

Projekt Fair 2011. március 30. – április 2.  
 

A Projekt Fair, az ENCC (European Network of 
Cultural Centres - A Kulturális Központok 
Európai Hálózata) nemzetközi hálózatépítő 
eseménye, amelyet minden évben más és más 

országban rendeznek meg. A vásár a kulturális szervezetek számára remek lehetőség 
projektjeik bemutatására és nemzetközi kapcsolataik építésére. 
 
Idén a Pécsi Kulturális Központ illetve Pécs, Magyarország mediterrán városa és 2010-es év 
Európa Kulturális Fővárosa fogadja be a rendezvényt. A vásár résztvevői meg fogják látogatni 
az új kulturális helyszíneket, és megismerhetik a pécsi EKF program eredményeit és jelenlegi 
kihívásait. A konferencia az új Kodály Központban kerül megrendezésre. Az első napon a 
panel beszélgetések során a kultúrafogyasztásról, az Európa Cantat fesztiválról és a kultúra 
hálózatairól hallhatnak a résztvevők. Másnap a résztvevők az EKF projekt két beruházását 
fogják megnézni. Az intézménylátogatás előtt előadást fognak hallani a Dél-Dunántúli 
Regionális Könyvtár és Tudásközpontról a Zsolnay Kulturális Negyedről, a Kodály Központról 
és a Nagy kiállítótérről, azaz a Múzeumutcáról. 
 
A Projekt Fairre délután kerül sor, ahol bemutatkoznak a kulturális központok és ha a 
látogató körbesétál a standok között Európa különböző területeinek központjainak 
projektjeit ismerheti meg. A rendezvény résztvevői az este folyamán megtapasztalhatják a 
koncertterem kiváló akusztikáját a Pécsi Tavaszi Fesztivál egyik koncertjén.  
 
Részletes program, Jelentkezési lap 
 
További információ a www.kkosz.hu, www.pecsikult.hu, www.encc.eu oldalakon. 
 

http://pecsikult.hu/hu/events/type/pkk/series/117196
http://www.zsn.hu/
http://www.kodalykozpont.hu/
http://www.pecsorokseg.hu/
http://www.pecs2010.hu/
http://www.pecsiprogramok.hu/
http://pecsikult.hu/
http://kultura.hu/
http://pecsikult.hu/hu/
http://pecsikult.hu/hu/gallery/download/file/127407
http://pecsikult.hu/hu/gallery/download/file/127355
http://kkosz.hu/
http://pecsikult.hu/hu
http://www.encc.eu/home.php
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Mi is a pintérség ? 
  
2004 évig hazánkban kihalt, céhes múltú mesterség volt a 
pintér szakma. Mit is „csinált” a pintér? Ellentétben a kádárok 
munkájával, akik az ipar és a borászok számára készítettek 
edényeket, keményfából és hajlított dongával, a pintér 
puhafából egyenes dongájú edényeket készített. A paraszti 
háztartás mindennapos fából készült, dongás használati 
eszközeit állította elő.  
 
Régen, a vizes padon volt a kiöntő kanna, és az ivókupák fából. 
Egy itatú apró kupa, meszelyes kupa, meszelyes és az egy itcés 
bokályforma fedeles kupa. Kamrában a zsírt fabödönben, vagy 
vindölben tárolták. Gyakran 10, 12 iccések voltak, de említenek 25, 30, és 50 iccést is. A 
lisztet és egyéb gabonát is dongás faedényekben tárolták. Van reá adat, hogy a tollat is ebbe 
rakták. Az asszonyok fa dézsában mostak és volt fürdő edény is. A fehérítő mosáshoz 
szükséges fahamut is ebben tartották, és készítették a hamulúgot. Ez volt a szapuló sajtár, 
vagy párló sajtár. Használták még a háromlábú mosogató dézsát is.  A hústartósítás eszköze 

volt a sózódézsa, a legfinomabb savanyúságokat fa 
dézsákban készítették el, ilyen volt a répás tung, vagy 
ugorkás hordócska. Az ecet készítéséhez is faedényt 
használtak. A tejfeldolgozásnál használták a fejő sajtárt, fejő 
séfőt, fejő zsétert, tejes sajtárt, fejő kannát, és a vajköpülő 
edényeket. Utóbbiakat két-három méretben is gyártották. De 
készítettek vajat és túrót is, amit faedényben tároltak és 
tudunk sajtos vindölről is.  

 
A vatálék voltak a kulacsféle, dob formájú edények, amit a vízhordásra használtak. Észak-
Dunántúlon vízhordó dézsa, míg Zala, Tolna és Somogy megyében vízhordó sajtár a neve. A 
kútvödör is fából készült, és a lóitató sajtár is, ennek a formája nem ismert. A 
gabonamérőnek külön jelentősége volt, hisz a munkabéreket is vékában szabták meg. A régi 
mértékegységek is elvesztek a mai világban, pedig jó volna tudni kedves olvasó, hogy a „100 
icce bort ide az asztalra” nótának a rendelésére majd 71 liternyit kéne hoznia a 
csaplárosnénak. A régi mértékegységek célszerűen mindig duplázódtak. A verdungos pohár 
1.77 deciliter, a meszelyes az két verdung 3,54 deciliter, iccés vagy itcés az két meszely, négy 
verdung 7,08 deciliter, pintes az két iccés volt 1.416 liter, 8 pint volt a véka vagy szapu, ami 
11,33 liter, 4 véka vagy 32 pint volt az akó. A következőknek a nagyságát még nem tudjuk 
megmondani: kila, köböl, az oktán, a mérce. Ezek a vékával együtt hitelesítve, 
megtalálhatóak voltak a gazdaságokban és a malmokban. Vannak még ismert szavaink, 
amikhez nem tudunk még formát kötni: féloldalas csőszájú palack, közönséges palack, talpas 
perece pohár, vízipuska, hájas pohár.  
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Reményeink szerint a további keresés meghozza gyümölcsét és vejemmel, Tomó Zsolttal 
együtt be tudjuk mutatni a pintér mesterség által gyártott edények teljes skáláját, 
kiegészítve a kupakészítők munkáival is. Kedves olvasó, tisztelettel köszönöm figyelmét, 
remélem, tudtam segíteni egy kicsit, múltunk megismerésében! 
 
Vass János pintér népi iparművész 
http://www.fakupa.hu/ 

Kiskorpád SE: Eredményesség, sportszerűség 
 
Az alapítás éve: 1965. A célkitűzés azonban mit sem változott 
az eltelt majdnem 50 évben: vezető helyen a bajnokság 
végéig! A gólzáporos győzelmeinek is köszönhetően sikeres 
őszi szezont zárt a kiskorpádi gárda a megyei másodosztályú 
labdarúgó bajnokság déli csoportjában. Hol könnyebben, hol 
nehezebben, de sorra nyerték a mérkőzéseket, így a dobogó 
legfelső fokán telelt a csapat. Vajon mi áll a háttérben? 
 
Merkei István az egyesületi elnöke szerint, nyáron a csapaton 
belül fogalmazódott meg, hogy szeretnének előrelépni, ezért 
az első öt hely valamelyikének megszerzését tűzték ki maguk 
elé. Ugyan a korábbiakban is volt már ilyen célkitűzés, de ez 
most kiegészült azzal, hogy két-három olyan fiatalt építettek 
be a csapatba, akik a tavalyi bajnokságot nyertek az U-19-es 
együttessel. Jelenleg Kiskorpád várja a legjobb helyen a következő fordulót, de szoros a 
küzdelem Somogyjád és Magyaregres csapataival. Az egyesület elnöke szerint talán 
megőrizhető a helyezés, ehhez bizalomra ad okot, hogy a góllövőlistán az első tizenegy 
labdarúgó között négy kiskorpádi támadó szerepel. Ehhez, illetve a további előrelépéshez 
viszont személyi, tárgyi, pénzügyi és eredményességi feltételeknek is teljesülniük kell. 
 
A Kiskorpádi Sportegyesület a 2010. évben a megyei II. osztályban három labdarúgó csapatot 
tartott fenn: egy felnőtt egy ifjúsági és egy serdülő csapatot. A csapatok összlétszáma 54 fő, 
a létszám 60 százaléka ifjúsági sportolóként is szerepelt az egyesületben. Az 2010-es év 
mérlege: felnőtt csapat: I. hely, ifjúsági csapat: I. hely, serdülő csapat: III. hely. A felnőttek a 
2010/2011. évi Magyar Kupa sorozatban egyedüli II. osztályú csapatként képviselték Somogy 
megyét az országos táblán. A csapatok bajnoki időszakban heti két alkalommal edzettek, a 
sorsolástól függően szombat és vasárnap játszották mérkőzéseiket. A hazai mérkőzések 
szurkolói átlaga 150 fő, emellett a csapatot vidéki mérkőzésekre is rendszeresen elkíséri 30-
40 fő.  
 
Az egyesület valamint a falu és társközségeink fiataljai számára 160 m2-es alapterületű 
öltöző, sportpálya, játszó- és edzőtér, kézilabdapálya, kosárlabdapálya biztosít lehetőséget a 
sportolásra. A sportszervezet segíti az utánpótlásnevelést és az oktatási intézmények tanulói 
részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtését. 2010. május hónapban helyszínt 
biztosított egy négycsapatos általános iskolai diák labdarúgótorna lebonyolításához.  

mailto:vassjava@fakupa.hu
http://www.fakupa.hu/
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A sportpálya adottságait a kiskorpádi óvodások évszaktól és időjárástól függően 
rendszeresen használják, de családok számára is lehetőséget ad a tömegsport 
igénybevételére és az aktív pihenésre. A terület rendelkezik világítással, így az esti órákban is 
használható sportolásra. A Kiskorpádi Sportegyesület 2006. óta működik közhasznú 
szervezetként. Az egyesület részt vesz az évenkénti rendszerességgel megrendezendő 
gyermeknap-falunap sport és kulturális programjainak lebonyolításában.  
 
Az egyesület vezetése a programok szervezésében, lebonyolításában együttműködik a 
Kiskorpádért Alapítvánnyal és további együttműködési megállapodást kötött a Zselic 
Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesülettel. A Kiskorpádi Sportegyesület működésének fő 
támogatója Kiskorpád Község Önkormányzata, amit rendezvénybevételekkel, jegy- és 
bérletértékesítéssel, tagsági díjakkal, személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokkal és a 
pályázati lehetőségek felhasználásával került kiegészítésre. Az egyesület természetesen 
szeretne további támogató segítséget is igénybe venni, de ez a mai gazdasági helyzetben 
nehéz feladat.  
 
Az egyesület elnöke kiemelte, hogy az őszi szezonban több nagyarányú győzelem is nagyon 
jó az edzéslátogatottságnak volt köszönhető, ami a nyáron is elfogadható volt, de az ősszel 
még tovább javult. Kiemelendő, hogy ezeket az eredményeket nem a sportszerűség rovására 
érték el a csapatok: a sportszerűségi versenyben a felnőtt a második, a serdülő és az ifi 
csapat pedig az első helyen áll.  
 
Az utánpótlással kapcsolatban az egyesület elnöksége felismerte azt a problémát, hogy egyre 
kevesebb fiatal szeret futballozni, és felkarolták azokat a településeket, ahol jelenleg nincs 
csapat, de vannak olyan fiatalok, akik szeretnek focizni. Ilyen települések például 
Rinyakovácsi, Gige, Jákó. Ennek érdekében az egyesület 4 évvel ezelőtt módosította az 
alapszabályát, így a működési területet kibővítették Kiskorpád társközségeinek területére is, 
így már megvan a megfelelő létszám a serdülőcsapatot indításához is. Merkei István az 
egyesület elnöke zárásként elismerte, kiskorpád titka igazából abban rejlik, hogy minden 
labdarúgóval próbálnak annyit foglalkozni, hogy érezzék azt, hogy az egyesülethez tartoznak. 

Kiskorpádi Dalkör és közösség 
 

Kiskorpád, a jelen adatok szerint, egy alig több mint 900 lelkes kis 
falu Somogy megye szívében, Kaposvártól nyugatra a 61-es 
számú főút mellett. A legtöbb átutazó csak a korábban az út 
mellett árult finom gyümölcsök (évszaktól függően: eper, málna, 
dinnye, barack, stb.), a kilométereken át tartó 50 km/órás 
sebesség korlátozás, illetve a percekig lehúzott sorompó miatt 
emlékszik a falura, azonban akad ebben csöppnyi településben 
valami, amit az autókból kipillantva nem lehet meglátni: ez pedig 
a közösség. 

 

http://maps.google.hu/maps?f=q&source=s_q&hl=hu&q=Kiskorp%C3%A1d&aq=&sll=46.357295,17.619495&sspn=0.030803,0.084543&ie=UTF8&hnear=Kiskorp%C3%A1d&t=h&split=0&hq=&ll=46.357354,17.608337&spn=0.061606,0.169086&z=13
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A települést egy oklevél ugyan már az 1324-ben is említi ’Villa Curpad’ név alatt, de ahogy 
időközben átalakult és a neve megváltozott, úgy formálódik folyamatosan a lakóközössége 
is. Akad egy hely azonban ebben a faluban, ahol ezt a közösséget és a hozzá kapcsolódó 
közösségi tevékenységeket koncentráltan lehet megtapasztalni, megélni. Ki lehet találni 
melyik ez a hely: a művelődési ház.   
 
2009. márciusában lelkes amatőrök közreműködésével alakult meg itt a Dalkör. Mint minden 
hasonló jellegű vállalkozásnál itt is adódtak kezdeti nehézségek, de a közelgő falunapi 
fellépés lehetősége lelkesítette és átsegítette a tagokat a problémákon. A debütálás sikeres 
lett és lendületet adott a további munkához, a közös éneklés örömét felismerve pedig egyre 
többen csatlakoztak: barátok, családtagok, ismerősök. Az együtt töltött idő, a derűsen zajló 
próbák ébresztette rá az egybegyűlteket az összetartozás fontosságára. A Dalkör ma már 
elmondhatja magáról, hogy generációkat átölelő közösségé fejlődött. 
 
A lelkesedést és az önbizalmat az egyre több fellépési lehetőség még tovább növelte. A 
Dalkör elsősorban Kiskorpád ünnepi rendezvényein énekel, de a szomszéd települések 
falunapján, a környékbeli dalostalálkozókon, és egyéb ünnepeken, rendezvényeken is 
szívesen vállalnak fellépéseket. Az elmúlt adventi időszakban például Vörsre kirándultak, 
ahol a templomban a karácsonyi ünnepi műsorukat adták elő, legutóbb pedig a március 15.-i 
megemlékezésen léptek fel.  
A következő előadásra előre láthatólag Kiskorpád település 2011. évi falunapján (június 25.) 
kerül sor. 
 
A művelődési ház által kínált egyéb szolgáltatások: 
Könyvtár: kedd és péntek 17-20 óráig. (Az idén eddig beiratkozottak létszáma: 56 fő.) 
PC szoba: kedd és péntek 17-20 óráig.(Átlag: 8 fő/ alkalom.) 
Dalkör próbák: kedd 17-18.30-ig (Tagok száma jelenleg: 23 fő.) 
Kosárfonás: péntekenként 18 -20 óráig (Alkalmanként: 5-6 fő.) 
Has – láb - popsi testmozgás: péntek 17-18 óráig (Átlag: 12 fő.) 
Játszóházak: Húsvét, Falunap, Karácsony (Legalább: 50-60 gyermek és 20-30 felnőtt.) 
A Kaposvári Megyei Könyvtár támogatásával 5 alkalommal az óvodásoknak és 
kisiskolásoknak szóló zenés szórakoztató gyermekműsor (Alkalmanként átlag 50 gyermek és 
20 felnőtt). 
Nemrég kb. 150 új könyv érkezett a községi könyvtárba, amit az olvasói igények lehető 
legmegfelelőbb kielégítése érdekében a városi könyvtárból kölcsönzött könyvekkel sikerült 
kiegészíteni (2 év alatt közel 400 könyvet olvashattak el így a könyvtárlátogatók) 
A falu lányainak és asszonyainak a tavalyi évben step - aerobic nyújtott kikapcsolódást amit 
az idei évben has – láb - popsi testmozgás váltott fel.  
  
A 2011. évi programtervek jelen állás szerint április: Húsvéti játszóház, június: Falunap, 
október: Szüreti mulatság, November: Halloween party, december: Mikulás, Idősek 
Karácsonya és Karácsonyi játszóház. 
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Hirdetések 
 
Amennyiben Ön is szeretné megjelentetni hirdetését kiadványunkban, kérjük, keresse 
Egyesületünk munkatársait az egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu címen. (Tárgy: Hirdetés) 
 
 

Camtek 323 sötétszürke TETŐBOX kölcsönözhető! 
 

 Kölcsönzési díj: nettó 800 Ft/nap 
 Kaució: 15 000 Ft/alkalom 
 Minimum napok száma: 4 nap 
 
 Műszaki adatok: 
 Hosszúság: 131 cm 
 Szélesség: 78 cm 
 Magasság:38 cm 
 Önsúly: 15 kg 
 Terhelhetőség: 50 kg 
 
 Átvétel: Kaposvár 
 Telefon: 06-20/468-2224 
 
 

mailto:egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu
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MMeecchhaanniikkaa  OOmmeeggaa  KKfftt..  
A Mechanika Omega Kft. sok éves gyakorlattal és referenciákkal 

rendelkező munkatársai a hazai és uniós támogatások igénybevétele 

érdekében állami, gazdasági (mikro-, kis-, és középvállalkozások), civil és a 

lakossági szféra számára pályázatírást és projektmenedzselést vállalnak. 

Teljes körű szolgáltatások széles választéka: 

- Pályázati kiírások monitorozása 
- Pályázatok összeállítása az igények teljes körű felmérésétől a 

benyújtásig 
- Az esetleges hiánypótlások ügyintézése 
- Támogatási szerződések megkötése 
- Projektmenedzselés 

 
7400 Kaposvár Tókaji u. 15.  

+36-30/828-4572 
mechanikaomega@gmail.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyedi igényekre szabott espresso (frissen 

darálós) kávéautomaták ingyenes 

kihelyezése Somogy megye egész területén, 

széles italválasztékkal. 

Telefon: +36-20/585-0560 

 

mailto:mechanikaomega@gmail.com


 

 Honlap: 
 www.zselicvidekfejleszto.hu 
 
 E-mail: 
 egyesulet@zselicvidekfejleszto.hu 

 

 

 
 

Cím: 8700 Marcali, Rákóczi u. 19. Postacím: 8700 Marcali, Pf. 126 
Telefon: 06 85/510-432 Fax: 06 85/510-433 E-mail: barath52@t-online.hu

KÖNYVVIZSGÁLAT 
- törvényi kötelezettségen alapuló 
folyamatos könyvvizsgálat 
- egyéb speciális könyvvizsgálat (átalakulás, 
apport tanúsítás, átvilágítás, EU-s projektek 
könyvvizsgálata) 
 
ELEKTRONIKUS BEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE ÉS 
ELKÜLDÉSE 
- a könyveléshez kapcsolódó valamennyi 
bevallás elkészítése (ÁFA, járulékok, 
társasági adó, stb.) és az interneten való 
elküldése 
 
SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS 
- teljes körű könyvelés (egyszeres és kettős 
könyvvitel) 
- teljes körű bérszámfejtés, munkaügyi

 feladatok ellátása 
- kötelező szabályzatok elkészítése 
- éves és évközi beszámolók elkészítése 
 
ADÓTANÁCSADÁS 
- A vállalkozással kapcsolatos teljes körű 
adó-, valamint a gazdálkodást 
érintő tanácsadást biztosítunk a megfelelő 
döntések meghozatalának alátámasztására. 
- adóhatóság előtti képviselet 
- magánszemélyek részére SZJA bevallások 
elkészítése  
 
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 
- cégalapítással kapcsolatos tanácsadás, 
- pályázati tanácsadás, pályázatírás, pályázat 
figyelés
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