MÉH e-HÍRLEVÉL
23. SZÁM, 2013. december 11.

SZERKESZTŐSÉGI
Kedves Barátaim!
Az ünnepekig már nem lesz több hírlevél, ezért kívánunk nektek

Áldott s valóban Békés Karácsonyt a Magyar Élőfalu Hálózat nevében!
namzi
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EMLÉKEZTETŐ
Helyi termék értékesítés adózási tanácsadása – műhelymunka kistermelők, kézművesek,
agroturisztikai szolgáltatók, civil szervezetek részére
Helyszín: Vecsés, Bálint Ágnes Kulturális Központ, (2220 Vecsés, Telepi út 43.)
http://www.kulturba.hu/index.php/magunkrol/eler
Időpont: 2013. december 16-án 09–18 óráig
Jelentkezési lap, egyebek:
http://kisleptek.hu/blog/helyi_termek_ertekesites_adozasi_tanacsadasa_muhelymunka_kistermelok_kezmuvesek_agr
oturisztikai_szolgaltatok_civil_szervezetek_reszere/2013-12-16-30

Információ: Szabadkai Andrea; 30/7688718; kisleptek@gmail.com

HELYKERESŐ TALÁLKOZÓ, 2013. DECEMBER
A Helyteremtőkben sokan közösségben képzeljük el a jövőnket. A következő Helykereső találkozón
megismerkedhetsz az induláshoz közeli állapotban lévő három csoporttal / hellyel, és akár te is kereshetsz /
szervezhetsz társakat egy új közösség új helyen való elindulásához.
Pilis – Szentendre – Rekettye (Egres Katinkáék közössége)
A bérelt ingatlan egy zsákutca végi gyümölcsfás telken álló 400m2-es ház. Az év fordulójától közösségi
csomópont, hosszabb távon holisztikus oktató és gyógyító központ. Indulási időpont: 2014. január 1.
Budapesthez közel (Böhm Gézáék közössége)
Budapesttől legfeljebb egy órányira összeköltöző közösségünk kulcsszavakban: tudatos és egészséges
életmód, közösségi gondolkozás, egyéni és közösségi tér és tevékenység egyensúlya. Indulási időpont:
folyamatban.
United People (vidéki hely, Gerő Ambrusék közössége)
Megalapítás előtt álló holisztikus, vidéki öko-közösség, melynek fontos szerepe van vállalkozások
beindításában, a vállalkozások összehangolásában, többek közt az önellátás, a művészet és különféle
fesztiválok területén is.
A találkozó pontos időpontjáról és helyszínéről itt találsz információt:
http://doodle.com/8xhhb64da8gkw9w3
Bővebben: geroambrus1@gmail.com, tel: 0620 3989076
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GYŰRŰFŰI HÍREK
Kedves Barátaim!
Örömmel jelenthetem, hogy Gyűrűfű elindult a Magyarországi Falumegújítási Díj pályázaton, és az első
körön túljutva, 10 magyarországi településsel mérkőzik.
A pályázat elsősorban erkölcsi elismerést hoz. Tegnap voltak itt a bírálók egy falubejáráson, állításuk szerint
nagyon nehéz helyzetben vannak, mert a végső körbe jutott 10 falu nemigen összemérhető egymással (a
zsűri mindig...).
A pályázat összeállításában komoly köszönetet kell mondanunk Kempf Laurának, a Szent István Egyetem
végzős hallgatójának, aki a Gyűrűfűről írt szakdolgozatának mintegy a melléktermékeként elkészítette és
beadta a pályázatot.
Végül, úgy tudom, ökofaluként egyedül vagyunk a versenyben. Úgy érzem, a továbbjuttatás Gyűrűfűn túl az
egész ökofalu mozgalom és hálózat létének, munkájának és eredményeinek az elismerése is. Tehát ezúton
köszönjük a több évtizedes együttműködést, biztatást és segítséget mindenkinek és minden társtelepülésnek.
Jelentkezni fogok, amint a végeredmény megvan.
Üdvözlettel: Kilián Imre

„KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ”
A Falufejlesztési Társaság 13/2008. (VII.17.) számú határozatával, Kemény Bertalan tiszteletére mint a
Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat létrehozója emlékének megőrzésére,
„KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ”-at alapított.
A díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon természetes személyeknek,
országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve,
kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék és falufejlesztés elkötelezettjeként, a vidék és
falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy országos szinten kiemelkedő eredményeket értek
el.
A díj csak természetes személy részére, egy alkalommal ítélhető oda.
A díjban részesülhet az a természetes személy – falugondnok, illetve a falu és vidékfejlesztés során szűkebb
vagy tágabb környezetében jelentős eredményeket elérő személy –, akit e szabályzatban foglaltak szerint a
díjra érdemesnek tart a javaslattevő.
A Díj adományozására szóló felhívást a Falufejlesztési Társaság elnöke minden év december 15-éig a
Társaság honlapján közzé teszi.
A javaslatot, a felhívás mellékletét képező adatlap felhasználásával kell benyújtani, 2014. január 17. péntek
12 óráig (beérkezési határidő), Alsómocsolád Község Önkormányzatának címére (7345 Alsómocsolád
Rákóczi utca 21.) küldött ajánlott küldeményként, vagy elektronikus formában a telehaz.alsomocsolad@tonline.hu címre. A borítékon vagy az elektronikus levél tárgyában kérjük, tüntessék fel: „Kemény Bertalan
falufejlesztési díj 2014”.
A javaslatokat a „Díj bizottság” értékeli és javaslatát minden év február 15-ig jóváhagyásra a Falufejlesztési
Társaság Elnöksége elé terjeszti. A beérkezett ajánlások közül a Díjbizottság előnyben részesíti azokat a
javaslatokat, melyet a javaslattevőn túl, a javasolt személy munkáltatója, a települési önkormányzat, vagy
egyéb, pl. civil szervezetek, egyesületek is támogatnak. Az Elnökség a „Díj bizottság” javaslata alapján
hozza meg döntését.
A díjátadó ünnepség 2014. évben március 7-én, pénteken 11 órai kezdettel, az Alsómocsoládi Vendégház,és Konferencia Központban (Rákóczi utca 12) kerül megrendezésre.
Krizsán András, a Falufejlesztési Társaság elnöke

VAD SZIGETKÖZ
Mosonyi Szabolcs és Bagladi Erika több éves, kitartó munkájával egy csodaszép és hiteles természetfilm
készült a Szigetközről.
December 21-én, szombaton, délután 15:55-kor az M1-en látható a Vad Szigetköz.
Köszönjük a munkájukat, fogadjátok szeretettel, igazi karácsonyi ajándék a természet kedvelőinek!
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ADVENTI MOTOLLA DEBRECENBEN

„Repüljetek, angyalok, angyalok”
15 órától kb. 19.30-ig!
a Homokkerti Közösségi
Házban!
(Szabó Kálmán u. 68.)
A délután és este menetrendje:

Gyerekeknek, szülőknek,
nagyszülőknek:
Kézműves alkotó sarok kb.
15.00-tól 17 óráig:

karácsonyfadíszek
készítése; mézeskalács
írókázás, gyertyamártás,
hímzés,
vesszőfonás

Adventi Motolla 2013. Karácsony havában, december 14én, kb. 17.00-től 17.30-ig:
Vendégünk a XXIII. Nemzetközi Betlehemes Találkozóról:

Csíkborzsovai betlehemes (Székelyföld)
kb. 18.00-tól esti Motolla:

„Repüljetek angyalok, angyalok”
Közös karácsonyi éneklés
Bárdosi Ildikóval, Káplár Grétával
és
Molnár Miklóssal
Belépődíj 7 év alatt: 350 Ft; 7 éves kortól: 450 Ft;
felnőtteknek: 550 Ft; családi belépő (két felnőtt három gyerek): 1.200 Ft
nagycsaládos belépő (öt fő felett): 1.400 Ft
Honlapunk: www.motolladebrecen.hu

KISHANTOSI TÉNYEK
A KISHANTOS ellen folyó brutális lejárató kampány egyik gyöngyszeme volt a HÍR TV Soroló című
műsorában 2013. december 1-én leadott interjú az egyik nyertessel, egy sárszentágotai gazdával. Az
interjúban megszólaló Barabás János képtelen hazugságok sorát mondja el nagy meggyőződéssel –
megsértve ezzel minden írott és íratlan szabályt és törvényt –, komoly hitelrontást okozva minden
biogazdának. A hozzá nem értésnek olyan mélységeit mutatja be ez a nyilatkozat, melyet még csak
elképzelni sem tudtam. Látható módon azt sem tudja, miről beszél... Végül kifejti, hogy nem lehet bio
módon gazdálkodni. Erre az emberre és hozzá hasonló többi nyertesre mondta büszkén a miniszter, hogy jó
kezekbe adták a kishantosi földeket, és az új bérlők folytatni fogják a biogazdálkodást. http://mno.hu/sorolo
(2013. december 1. második interjú) Hitelrontásért, rágalmazásért, becsületsértésért fel kéne jelentenem ezt
az embert – de én másképp döntöttem. Az alábbi interjúban elmondom az igazságot: Kishantos kontra
HírTV/Soroló – Válaszol: Ács Sándorné http://youtu.be/T53Z580r09o
Kérem, juttassátok/juttassák el a HÍR TV-t néző ismerősöknek.
Üdvözlettel: Ácsné Éva

CIVIL SZERVEZETEK ADÓ 1%-A – Jó ha tudjátok!
Az Országgyűlés jóváhagyta a civil szervezeteknek felajánlható szja 1 százalékáról szóló jogszabályt, mely
alább olvasható:
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A jövőben csak azoknak a civil szervezeteknek lehet felajánlani a személyi jövedelemadó (szja) 1
százalékát, amelyek előzetesen regisztráltak az erre szolgáló nyilvántartásba.
Az elsősorban az új polgári törvénykönyvvel (Ptk.) összefüggő törvénymódosítás szerint a feltételeknek
megfelelő civil szervezetnek előzetes regisztrációval a rendelkező évet megelőző év szeptember 30-áig kell
kérnie nyilvántartásba vételét. Az egy évre szóló jogosultság megállapításáról az adóhatóság dönt. Az ezzel
kapcsolatos felülvizsgálat a közigazgatási és munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik.
Az adóhatóság minden év január 1-jén honlapján és a civil információs portálon keresztül is közzéteszi a
kedvezményezettek adatait, amelyeket a rendelkező nyilatkozathoz rendszeresített elektronikus
formanyomtatvány is tartalmaz, ezzel is segítve a felajánlásokat. Az adózók így előzetesen tájékozódhatnak
arról is, ha összetéveszthető elnevezések fordulnak elő.
Tekintettel arra, hogy idén a határidők már nem tarthatók, az új eljárást először 2014. szeptemberi
határidővel lehet alkalmazni 2015-re vonatkozóan.
Az elfogadott módosítás emellett tartalmazza a civil társaság – mint a polgári jogi társasági szerződéssel,
jogi személyiség nélkül létrehozott szervezettípus – fogalmát, valamint létrehozásának és működésének
feltételeit.

DR. CSER FERENC ELŐADÁSA A MAGYAROK HÁZÁBAN
Ajánlom figyelmetekbe az alábbi előadást:
Dr. Cser Ferenc: A mellérendelő emberi viszony szerepe a magyar nemzet történetében.
MVSZ ― MAGYAROK HÁZA, 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3. Tel: 267- 4510
December. 14. szombat, 17–19 óra, Bartók-terem

GAZDÁT KERES EGY 9 HÓNAPOS GYÖNYÖRŰSÉGES BORZDERES BIKABORJÚ!
„nem leszek kolbász!!” jeligére a szerkesztőségben lehet érdeklődni.

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
szerkesztette: Zaja Péter,
Elérhetőség: namzi@tvn.hu
Lektorálta: Farkas Judit
Munkánkat támogatja: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési
Egyesület
A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán

„A rossz sikeréhez elég annyi, hogy a jók nem csinálnak semmit.”
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In memoriam Mese

