Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos,
Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely

HÍRLEVÉL
Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

2016. január

EGYESÜLETÜNK HÍREI

SZAKMAI FÓRUM A HELYI TERMÉK ÉVÉNEK JEGYÉBEN

2015-öt a Földmővelésügyi Minisztérium – a helyi termékek
elıállítását és népszerősítését támogatandó – a Helyi
Termék Évének nyilvánította. Ennek apropóján a Nemzeti
Élelmiszer-biztonsági
Hivatallal,
a
Nemzeti
Agrárgazdasági Kamarával és a Nemzeti Mővelıdési
Intézettel együttmőködésben március végéig az ország hét
megyéjében rendeznek – a termelıket és termékeiket a fogyasztókkal megismertetı,
kérdéseikre válaszlehetıséget biztosító – szakmai fórumokat.
A programsorozat elsı állomása Kisbér, egyesületünk munkaszervezetének irodaépülete volt – a
Nemzeti Mővelıdési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Irodájának közremőködésével szervezett
találkozó elıadásaira és kerekasztal-beszélgetésére január 27-én győltek össze, mintegy negyvenen,
helyi gazdálkodást üzemeltetı, valamint azzal foglalkozni kívánó, a téma iránt érdeklıdı résztvevık.
Sógorka Miklós, a helyi termelés jelentıségét hangsúlyozó köszöntı szavai után elsıként a
kistermelıi élelmiszer-termelés, -elıállítás és -értékesítés feltételeirıl hallhattunk hasznos
információkat. Németh Jánosné élelmiszer-biztonsági felügyelı, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal munkatársa alapvetı fogalmakat, az értékesítés körzetét, a lehetséges fogyasztók körét, az
egyes tevékenységek esetében beszerzendı és vezetendı dokumentumokat, valamint a témához
kapcsolódó, az estleges további kérdésekre is választ adó jogszabályi hátteret ismertette.
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A vásárlók döntését is segítı élelmiszer-jelölés és szabályozás kérdéseirıl a továbbiakban Dömölki
Marianna, a Földmővelésügyi Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Fıosztályának minıségpolitikai
és környezetvédelmi szakreferense – egyben a fórum moderátora – adott tájékoztatást. Elıadásából
megtudhattuk, hogy a különbözı helyszíneken értékesített – vendéglátóegységben felszolgált vagy
csomagolt – élelmiszerek esetében hogyan kell feltüntetni az azokban esetlegesen elıforduló
összetevıket – úgymint allergén anyagokat, E-számmal jelölt és egyéb adalékanyagokat –, a lejárat és
felhasználhatóság idejét, illetve mi módon lehet a fogyasztók figyelmét felhívni az egyes anyagok
egészségre gyakorolt pozitív vagy negatív hatásaira. E kérdéssel kapcsolatban is megtudhattuk, mely
rendeletekben találhatók részletesen a betartandó szabályok, illetve a Magyar Élelmiszerkönyv mely
kötetei tartalmazzák a további, hazai és uniós elıírásokat, irányelveket, vizsgálati módszereket.
A helyi kistermelıi piac nyitásával és üzemeltetésével kapcsolatban Kontur Tamás, a
Földmővelésügyi Minisztérium Agrárfejlesztési Fıosztályának vidék- és térségfejlesztési
szakreferense nyújtott felvilágosítást. Tájékoztatott arról, kinek, hol, milyen feltételekkel lehetséges –
az önkormányzathoz való bejelentést követıen – helyi piacot nyitni, fenntartani és üzemeltetni,
illetve milyen, az élelmiszer-biztonságot szolgáló, higiéniai elıírásoknak kell megfelelni. A szakember,
ezek mellett, azokról a szempontokról is szót ejtett, melyeknek a – környezet védelméhez
hozzájáruló, az üzletek kínálatához képest jobb minıségő élelmet forgalmazó, a fajtagazdaság és házi
elıállítási módok támogatásával a népi hagyományok továbbörökítésében is szerepet játszó, a
közösségi összetartozást és a város-vidék kapcsolatot erısítı – termelıi piacoknak, sikerességük
érdekében, ajánlott megfelelni.
A következıkben ismét egészségvédelmi kérdésekrıl esett szó: Németh Jánosné élelmiszerbiztonsági felügyelı ezúttal a helyi piacokon történı értékesítés esetében hangsúlyozta egyrészt a
termelık egészségi állapotára vonatkozó, valamint a termények tárolásával, szennyezıdésvédelmével,
az azokat kezelı eszközökkel, hulladékgyőjtıkkel kapcsolatos alapvetı szabályok betartásának
fontosságát.
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Dr. Széplaky Erzsébet, a Földmővelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Fıosztályának szakreferense
a továbbiakban arról adott felvilágosítást, hogy mit foglalnak magukban, milyen célt szolgálnak az
egyes árujelzık – a termékek azonosítását szolgáló védjegyek, illetve a termıhellyel szoros
kapcsolatot jelzı ún. földrajzi árujelzések –, miért érdemes a gazdáknak a kiválasztott megjelölést
védjegyeztetni, és kérelmeikkel ez ügyben mely hivatalhoz fordulhatnak. Az elıadó felhívta a
figyelmet a „Hagyományok–Ízek–Régiók” elnevezéső, uniós kezdeményezéshez csatlakozó
programra (röviden HÍR program), melynek keretén belül legalább ötvenéves történelmi múlttal
rendelkezı, helyi speciális tudáson alapuló, hagyományos elıállítású ismert-forgalmazott termékkel
lehet HÍR védjegyre pályázni. A program indulása, azaz 1998 óta több mint 300 hagyományos és
tájjellegő terméket győjtöttek össze, melyeknek mind a hazai, mind a hazánkba látogató külföldi
fogyasztók körében történı népszerősítését a Földmővelésügyi Minisztérium végzi. Emellett
lehetıség van a hungarikumvédjegy elnyeréséért történı pályázat benyújtására is, mely a
hagyományos minıségbiztosítási rendszer körén kívül jelez sajátos, kiemelkedı hazai értéket.
A gazdaságok, piacok indításához és mőködtetéséhez nélkülözhetetlen a lehetséges adózási formák
és az azokra vonatkozó szabályok ismerete. A fórum utolsó elıadásában Wallerné Fuit Anikó, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Fıigazgatóság osztályvezetıje az
adóalanyisággal, a mezıgazdasági termelıi tevékenység végzésének módjaival, az egyes
jogviszonyokkal és az adózással összefüggı kérdésekkel kapcsolatban nyújtott széleskörő
tájékoztatást. Elsıként azt ismertette, pontosan mit takar a gazdasági tevékenység fogalma, illetve
milyen lehetıségek állnak rendelkezésre – a háztartásban megtermelt felesleg alkalomszerő eladása
mellett – a rendszeres tevékenység gyakorlásához. Az ismertetıbıl részletesen megtudhattuk, milyen
esetekben milyen bejelentési, adó- és járulékfizetési kötelezettség vonatkozik az ıstermelıkre,
kistermelıkre, a termeléssel és értékesítéssel egyéni vállalkozóként vagy adószámos
magánszemélyként foglalkozókra. Szó esett arról, milyen feltételei vannak a családi vállalkozások
mőködtetésének, kiegészítı tevékenység végzésének, mely szolgáltatások tartoznak az ıstermelı
kategóriába, továbbá milyen esetekre vonatkoznak kedvezı járulékfizetési szabályok.

Az elıadásokat követı kerekasztal-beszélgetésen három, egyesületünkhöz eredményesen pályázó
vállalkozás bemutatására került sor. Biró Tibor, a takarmánygyártással- és forgalmazással foglalkozó
császári Agrogold-tól, Bagó Iván, a hidegen sajtolt olajokat elıállító kisigmándi Natur Press Team
Kft.-tıl, Szabó Ildikó, a kézmőves sajtok és friss fogyasztású tejtermékek elıállítására specializálódott
Igmándi Sajtmőhelytıl. Bemutatkozott még Péczi András, az élelmiszer- és egyéb ipari
csomagolásokat Komáromban gyártó Spécipack Kartondobozgyártó Kft. képviseletében. Röviden
ismertették cégük történetét és sikerük titkát. Ennek során hallhattunk, például, a minıségi termékek
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elıállításához szükséges folyamatos önképzés fontosságáról, a piaci réseknek a versenyképességhez
hozzájáruló kihasználásáról, általában az értékesítés lehetıségeirıl, és arról, hogy miért érdemes a
LEADER-pályázatokon részt venni.

A kóstolóval egybekötött és a további tájékozódást segítı kiadványok megismerésére is lehetıséget
nyújtó szakmai fórum programját Dömölki Marianna szavai zárták.
Forrás, képek: nmi.hu

ELINDULT AZ E-MONITORING ADATSZOLGÁLTATÁS

Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap
(EHA) keretében támogatásban részesült ügyfelek monitoring adatszolgáltatási idıszaka a
megelızı évek gyakorlatához képest korábban, 2016. január 25-én elindult. Az
adatszolgáltatást 2016. március 04-ig kell teljesíteni, amelyre kizárólag elektronikus úton van
lehetıség.
Az adatszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeirıl a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) az 1/2016. (I.22.) számú MVH közlemény formájában részletes tájékoztatást nyújt, mely az
MVH- (www.mvh.gov.hu) és egyesületünk honlapján (www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu) keresztül
is elérhetı.
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Felhívjuk a figyelmet, hogy minden új elektronikus kérelem benyújtás (ideértve az adatszolgáltatás
benyújtását is) elıfeltétele, a kötelezı évenkénti egyszeri adatellenırzés elvégzése az MVH által
mőködtetett Egységes Mezıgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben.
A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni az
alábbi módon:
A monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult személy az MVH oldalán az „Elektronikus
ügyintézés” menüben, ügyfélkapus hozzáférésén keresztül, az ügyfél-azonosító beírásával töltheti ki
az ügyfél nevére szóló adatlapot.
A monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult személyek:
1. Az a természetes személy ügyfél, aki rendelkezik saját ügyfélkapuval.
2. Azok a nem természetes személy ügyfelek, amelyek egyetlen törvényes képviselıvel
rendelkeznek, meghatalmazás létesítése helyett, elsıdleges képviselı útján is teljesíthetik
monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket.
3. Az ügyfél meghatalmazottja vagy kamarai meghatalmazottja, amennyiben jogosultsága
kiterjed a monitoring adatszolgáltatás elvégzésére.
További kérdésekkel egyesületünk munkaszervezetéhez, valamint az MVH Központi
ügyfélszolgálatához az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen, a (+36-1) 374-3603 és a (+36-1)
374-3604 telefonszámon, vagy kirendeltségi ügyfélszolgálatokhoz fordulhatnak ügyfeleink.
Kérdéseiket az MVH portálján keresztül a Kérdés-válasz oldalon is feltehetik.
Forrás: mvh.gov.hu

ELFOGADTA A KORMÁNY A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM ÉVES
FEJLESZTÉSI KERETÉT

Januárban megjelent a Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. Határozata a Vidékfejlesztési
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról, az egyes felhívások meghirdetésének
tervezett idejérıl.
Jóváhagyta a kormány a Vidékfejlesztési Program 2016-os éves fejlesztési keretét (ÉFK), amelynek
eredményeképpen idén több mint 800 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra pályázhatnak a
gazdálkodók. A most rendelkezésre álló keretbıl a Miniszterelnökség 59 darab felhívás
megjelentetését tervezi, amelybıl 4 pályázat közbeszerzési eljárással kerül meghirdetésre.
A Vidékfejlesztési Program keretében a 2014-2020 közötti uniós programozási idıszakban mintegy
1300 milliárd forint került elkülönítésre, amelybıl 2016-ban a Miniszterelnökség több mint 800
milliárd forint keretösszegben hirdet pályázatokat. A rendelkezésre álló uniós források maximális
felhasználása és kiszámíthatósága érdekében a felhívások megjelenését éves fejlesztési keret
szabályozza. A pályázók igényeihez mérten az ÉFK az elfogadást követıen többször módosulhat.
A kormány szándékainak megfelelıen Magyarországon egy olyan agrár-vidékfejlesztés valósulhat
meg a 2014-2020 ciklusban, amely a nagybirtokok helyett a kis és közepes családi gazdaságok
érdekeit szolgálja. A Miniszterelnökség éppen ezért kiemelt figyelmet fordít a Vidékfejlesztési
Program keretében a beruházási jellegő támogatások biztosítására.
A gazdálkodók kismérető terménytárolók építésére, valamint mezıgazdasági kisüzemek fejlesztésére
több mint 30 milliárd forint értékben pályázhatnak 2016-ban.
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Az idei évben mintegy 70 milliárd forint támogatást nyerhetnek az állattenyésztık az állattartó
telepeik korszerősítésére. A kertészeti ágazat technológiai fejlesztésére, üveg és fóliaház létesítésre,
ültetvénytelepítésre, gyógynövénytermesztésre és gépbeszerzésre is több mint 75 milliárd forint
forrás áll rendelkezésre 2016-ban. Fejlesztési források elsısorban a kistelepülések önkormányzatai
számára mintegy 76 milliárd forint keretösszegben nyílnak meg. Emellett a LEADER helyi
akciócsoportok is több felhívásra benyújthatják támogatási kérelmüket közel 60 milliárd forint
értékben.
A fiatal gazdálkodók is kiemelt célcsoportjai a vidékfejlesztési politikának. Az idei évben az új
mezıgazdasági vállalkozások indulására, illetve beruházásaik megvalósítására a Vidékfejlesztési
Program 76,5 milliárd forintot biztosít.
Néhány, olvasóink számára fontos felhívás:
56. VP6-6.4.1-16 Nem mezıgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló
beruházások támogatása – 2016. május
57. VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés – 2016. január
58.
VP6-7.2.1.2-16
Helyi
termékértékesítést
szolgáló
piacok
infrastrukturális
fejlesztése,közétkeztetés fejlesztése – 2016. március
59. VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erı- és munkagépek beszerzése – 2016. április
60. VP6-7.2.1.4-16 Tanyák háztartási léptékő villamos energia és vízellátás, valamint
szennyvízkezelési fejlesztései – 2016. május
61. VP6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külsı rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerősítés – 2016. január
62. VP6-7.4.1-16 Jármő- és eszközbeszerzés: köz és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falués tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármő- és eszközbeszerzéssel – 2016. május
63. VP6-16.3.1-16 Kis gazdasági szereplık között létrehozott együttmőködések, beleértve a
turisztikai együttmőködéseket – 2016. július

151 MILLIÁRD FORINTRA PÁLYÁZHATNAK A
GAZDÁK IDÉN MEZİGAZDASÁGI TERMÉKEK
FELDOLGOZÁSÁRA, FEJLESZTÉSÉRE
GYURICZA CSABA AZ M1 MA REGGELBEN NYILATKOZOTT

2015. december 28-án jelent meg a VP-3-4.2.1-15 Mezıgazdasági termékek értéknövelése és
erıforrás- hatékonyságának elısegítése a feldolgozásban címő pályázati felhívás – ami
többek között egyesületünk honlapján is elérhetı. A Vidékfejlesztési Program e felhívásával
kapcsolatban nyilatkozott a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke a
közmédiában január 5-én.
Mv: 151 milliárd forint, ennyi pénzre pályázhatnak a gazdák idén. Mezıgazdasági termékek
feldolgozására, illetve fejlesztésére kérhetnek támogatást. Az a cél, hogy fejlesszék az elavult
technológiákat, illetve hogy új munkahelyeket hozzanak létre a mezıgazdaságban. Gyuricza Csaba, a
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal vezetıje, jó reggelt kívánok. 151 milliárd, mire lehet
felhasználni? Elıször milyen területekre?
Gyuricza Csaba: Ez most az élelmiszeripari fejlesztéseket szolgáló forrás, ami rendelkezésre áll,
amit megnyitott a kormányzat az elmúlt napokban az év legvégén. 151 milliárd forint, ebben
gyakorlatilag minden olyan beruházás, fejlesztés benne van, ami az élelmiszeripar, az
élelmiszergazdaság fejlesztését szolgálhatja Magyarországon az elkövetkezendı idıszakban.
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Egyébként még ebbe bele kell érteni a megújuló energia hasznosításának lehetıségeit is, tehát
korszerő megújuló energiahasznosítást, az élelmiszer-elıállítás, a feldolgozóipar területén. Tehát egy
nagyon sokrétő lehetıséget jelent ez az alapanyag-elıállításra épülı feldolgozóipar területén.

Mv: Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy elhasználódott vagy régi berendezést ki lehet cserélni, újat
lehet vásárolni, új munkaerıt lehet foglalkoztatni.
Gyuricza Csaba: Nagyon fontos az, hogy új, modern, korszerő technológiákkal hozzanak létre
termékeket, alapanyagból, hozzáadott értéket hozzanak létre ezek a vállalkozások, munkahelyek
létesítésével, helyben történı lekötésével. Tehát ez nagyon fontos. Az egésznek ez a célja, fıleg a
mikro-, illetve a kisvállalkozások számára jelent ez az elkövetkezendı idıszakban egy nagyon jelentıs
támogatási lehetıséget.
Mv: A pályázók a hivatal honlapján már nézegethetik is és február közepétıl, azt hiszem 16-tól már
lehet is pályázni. Egy pályázó maximum mekkora összeget igényelhet?
Gyuricza Csaba: Maximális összeg az ötszázmillió forint támogatási hányad, hogyha ez kollektív
pályázó formájában, tehát többen konzorciumban összeállnak, akkor ez akár másfél milliárd forintra
is...
Mv: Mondjuk több tehéntartó gazda egy hőtıre pályázik, vagy feldolgozó üzem.
Gyuricza Csaba: Igen, vagy termelı, értékesítı szövetkezetek tagjai. Tehát itt a
növénytermesztésben, kertészetben, állattenyésztésben a legkülönbözıbb területeken termékelıállításban érdekeltek vehetnek részt.
Mv: Az, hogy majdnem két, nem is majdnem, pontosan két évig lehet beadni a pályázatokat, ez azt
jelenti, hogy szakaszosan fogják majd értékelni, elbírálni?
Gyuricza Csaba: Pontosan ezt jelenti. Negyedévenként történik az értékelés. Illetve nyilván az
irányító hatóság fenntartja magának a jogot arra, hogy ha a forrás kimerülését látja, akkor akár
hamarabb is lezárhatja ezt a pályázatot, de azért összességében én azt gondolom, hogy viszonylag
nagy keretösszeg áll rendelkezésre. Tehát hosszabb idın keresztül lehet arra számítani, hogy a
pályázatokat be lehet adni erre a területre, de azért akinek van jó elképzelése és lehetısége, az nyilván
minél hamarabb adja be és kezdje el a megvalósítását.
Mv: Az, hogy régiónként az intenzitása változik-e ennek a pályázatnak, azt jelenti, hogy egyes
régiókban többet is lehet kapni, más régiókban kevesebbet?
Gyuricza Csaba: Ez konkrétan azt jelenti, hogy ötven százalékos lehet a támogatási intenzitás.
Tehát, hogy ha valaki egy egymilliárdos fejlesztést akar megvalósítani, akkor ötven százalékra tud
pályázni. Tehát itt elérhetı akár az a maximális ötszázmillió forintos támogatási intenzitás is. KözépMagyarország az ilyen szempontból, mint általában, viszonylag kedvezıtlen helyzetben van. Ott
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legfeljebb negyven százalékos lehet ez a támogatási intenzitás. Tehát ott kisebb összeggel lehet
pályázni.
Mv: Körülbelül mennyi pályázatra számít a hivatal?
Gyuricza Csaba: Úgy számolunk, hogy összességében ennél a projektnél, ennél a pályázatnál
mintegy ötezer pályázatot tudunk majd az elkövetkezendı idıszakban támogatni ebbıl a
keretösszegbıl.
Mv: Az, hogy körülbelül milyen területekrıl érkezhetnek pályázatok, gondolom a hivatal már azért
szondázta a gazdatársakat a falugazdászokon keresztül, hogy melyek lesznek azok a területek,
amelyek esetleg dominánsabbak lehetnek?
Gyuricza Csaba: Ezt nehéz megmondani, szóval a lehetıségek óriásiak. Én azért azt látom, vagy azt
mondhatjuk, hogy a magyar agrárium jövıje az elkövetkezendı idıszakban azon múlik, hogy az
élelmiszeripar fejlesztésével hogyan tudunk elırehaladni. Nagyon jók vagyunk az alapanyag
elıállításban, viszont a feldolgozóipar területén szinte mindenhol óriási hiányosságaink vannak, és
egyúttal nagyok a fejlesztési lehetıségek. Tehát ez most az elkövetkezendı években szinte minden
területen jelent elırelépést. Azt ki lehet jelenteni, hogy mondjuk a borászok ebbıl ki fognak esni, de
azért fognak kiesni a borászok, mert nekik majd egy külön keretösszeget, húszmilliárdos
keretösszeget fog nyitni a Miniszterelnökség külön pályázattal, de én arra számítok, hogy az élet
minden területérıl, az élelmiszeripar, feldolgozóipar minden területérıl jelennek meg majd
pályázatok, hiszen azért ne felejtsük, hogy ez egy akkora összeg, csak ez a 151 milliárd, ami már
nagyobb, kétszer akkora, mint az elızı programozási idıszakban összességében rendelkezésre állt
ilyen fejlesztésekre, és még a vidékfejlesztési programban és a GINOP-ban, az egy másik operatív
program, összességében legalább még ennyi összeg áll majd rendelkezésre.
Mv: Gazdaságfejlesztési Operatív Program.
Gyuricza Csaba: Így van, a gazdaság, élelmiszergazdasági fejlesztések.
Mv: Egyébként az uniós pályázatok kiírása is most indul, most pörög föl majd, látom, hogy
eszközbeszerzésre, infrastrukturális fejlesztésre, stb., stb., stb.
Gyuricza Csaba: Igen, hát pályázati nagyüzemre lehet számítani az elkövetkezendı idıszakban,
nemcsak az agrárium, nemcsak a vidékfejlesztés, hanem az egész gazdaság területén.
(M1 Ma Reggel)
A beszélgetés az alábbi linken, 9 perc 18 másodperctıl megtekinthetı:
http://www.mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2016-01-04-i-adas/
Forrás: mvh.gov.hu

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL RENDEZVÉNYSOROZAT

Idén február 5-7. között rendezik meg országszerte a közösségi mővelıdés sokszínőségét és
nyitottságát évrıl-évre bemutató Kultúrházak Éjjel-Nappal rendezvénysorozatot. A
rendezvény ez évi kiemelt témája az élı zene. Az országos programsorozathoz február 1-ig
csatlakozhattak szervezetek, intézmények, önkormányzatok saját, az esemény keretében
megrendezett programjaikkal.
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A 2016. évi Kultúrházak Éjjel-Nappal program meghirdetıje és lebonyolítója a Magyar Népmővelık
Egyesülete. Partnere a Cseh Tamás Program, a Hagyományok Háza, a KÓTA – Magyar Kórusok,
Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, a Közösségfejlesztık Egyesülete, a Kulturális
Központok Országos Szövetsége, a Magyar Zeneiskolák és Mővészeti Iskolák Szövetsége, továbbá a
Nemzeti Mővelıdési Intézet és támogatóként az Emberi Erıforrások Minisztériuma. Az esemény
fıvédnöke dr. Hoppál Péter kultúráért felelıs államtitkár.
A programokhoz kapcsolódóan a rendezvényhez idén is különbözı témájú pályázatok kapcsolódnak:
Könnyőzenei helytörténeti pályázat (a Cseh Tamás Program együttmőködésében), Fotópályázat,
valamint Szakmai innovációs pályázat, mely az élı zene közösségformáló lehetıségének új formáit
helyezi a figyelem középpontjába.
Forrás: nmi.hu

A 11. TORKOS CSÜTÖRTÖKKEL
GASZTROÉLMÉNYEK ÉVE 2016

INDUL

A

A Magyar Turizmus Zrt. idén immár 11. alkalommal szervezi meg néphagyományra épülı
gasztronómiai akcióját, a torkos csütörtököt február 11-én, ami a Gasztroélmények Éve 2016
tematikus programsorozat nyitánya is lesz.
Idén az akció hivatalos weboldala a torkoscsutortok.itthon.hu. Ezen az oldalon zajlik a
vendéglátóhelyek regisztrációja január 12-tıl, illetve a vendégek itt találják meg az éttermek
folyamatosan bıvülı listáját. Az étteremlista január 19-tıl tekinthetı meg, és onnantól folyamatosan
bıvül.
Ezen a napon mindenki fél áron próbálhatja ki a magyar vagy akár a nemzetközi gasztronómia
remekeit a csatlakozott éttermek bármelyikében. Kiváló alkalom ez arra, hogy a vendéglıbe járók fél
áron keressenek maguknak új törzshelyet, vagy visszatérjenek kedvenc vendéglıik egyikébe és ott
fedezzenek fel új ízeket. A résztvevı éttermek ezen a napon ugyanis 50% kedvezményt adnak az
elfogyasztott ételekre és az alkoholmentes italokra.
A torkoskodni kívánó vendégek az Étterem keresı segítségével böngészhetnek a vendéglátóhelyek
között.
A résztvevık palettája idén is bıséges választási lehetıséget nyújt mind az ínyencek, mind a
nemzetek konyháinak szerelmesei számára, és éppúgy a meghitt kisvendéglık kedvelıi is
megtalálhatják a kedvükre valót a kínálatban: a halászcsárdától az art caféig, a gyorsétteremtıl a
prémium kategóriás vendéglátóhelyig válogathatnak országszerte.
A néphagyomány szerint Torkos Csütörtökön – annak ellenére, hogy a húsvéti 40 napos böjt
kezdetét jelentı hamvazószerdát követıen ünnepeljük – ismét szabad húst fogyasztani a farsangi
maradékok elfogyasztása céljából. Természetesen azok a vendégek is megtalálhatják a kedvükre való
fogásokat, akik ebben az idıszakban már nem szeretnének húst fogyasztani, hiszen sok étterem
változatos böjti ételeket is kínál majd a Torkos Csütörtök idején a vendégeknek.
Forrás: torkoscsutortok.itthon.hu
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