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Kedves leendő Támogatónk! 
 
 

Idén immár hetedik alkalommal rendezzük meg az Orbán-napi Hegyi Vigadalmat és 

Pannon Helyi termék Vásárt az oszkói szőlőhegyen. A Vasi Hegyhát kiemelt programjaként ismert 

fesztivál május 27-én, pünkösdvasárnap kerül megrendezésre a Hegypásztor-pincéknél.  

Az előző évekhez hasonlóan idén is színvonalas családi programokkal, kézműves 

foglalkozásokkal, kirakodóvásárral, helyi termékek bemutatásával, kiállításokkal, színpadi 

produkciókkal kívánjuk szórakoztatni a kilátogató több ezer fős közönséget. A fesztivál keretében 

megrendezésre kerül az immár hagyományos Hegyháti Főzőverseny és a Térségi Borverseny is.  

Egyesületünk non-profit, közhasznú szervezet. A nagyon sok közösségi munka mellett, a 

program megrendezéséhez szükséges pénzösszeget támogatók, szponzorok és pályázatok segítségével 

tudjuk előteremteni. 

Anyagi és egyéb támogatás fejében megjelenési lehetőséget biztosítunk az Ön cége, 

intézménye számára is a mulatság helyszínén, illetve annak kampányanyagaiban. A támogatáshoz 

kapcsolódó lehetőségeket levelünk mellékletében foglaltuk össze.  

Ha úgy érzi, hogy céljainkkal egyetért, és anyagi illetve tárgyi támogatásával a fesztivál 

megrendezéséhez hozzá tud járulni, úgy azt előre is köszönjük. 

 Esetleges kérdéseire szívesen válaszolok a 06-30-530-0956-os telefonszámon, illetve az 

akos@oszko.hu e-mail címen.  

 

Sikeres együttműködésünkben bízva, maradok tisztelettel: 

 
 
Oszkó, 2012. május 4. 
 

 
…………………………… 
Zágorhidi Czigány Ákos 
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Támogatók (20.000 Ft alatti felajánlás esetén): 
• Adóigazolás a pénzbeli felajánlásról 
• Név feltüntetése a rendezvény helyszínén felállítandó támogatói falon 
• Név feltüntetése az egyesület Internetes honlapján 

 
Bronzkévés támogatók (20.000 Ft és 60.000 Ft közötti értékű felajánlás esetén): 

• Adóigazolás a pénzbeli felajánlásról 
• Név és logó feltüntetése a rendezvény helyszínén felállítandó támogatói falon 
• Név és logó feltüntetése az egyesület Hírlevelében és Internetes honlapján 
• Szóróanyagok, reklámanyagok elhelyezése a helyszínen 
• Támogató nevének elhangzása a rendezvény helyszínén 3 alkalommal 
• Hangreklám lejátszásának lehetősége a rendezvény helyszínén 2 alkalommal 

 
Ezüstkévés támogatók (61.000 Ft és 110.000 Ft közötti értékű felajánlás esetén): 

• Adóigazolás a pénzbeli felajánlásról 
• Név és logó feltüntetése a rendezvény helyszínén felállítandó támogatói falon 
• Név és logó feltüntetése az egyesület Hírlevelében és Internetes honlapján 
• Szóróanyagok, reklámanyagok elhelyezése a helyszínen 
• Támogató nevének elhangzása a rendezvény helyszínén 3 alkalommal 
• Hangreklám lejátszásának lehetősége a rendezvény helyszínén 3 alkalommal 
• Személyes bemutatási, bemutatkozási lehetőség a helyszínen 
• Molinó kifüggesztése a rendezvény helyszínén 
• Név vagy logó feltüntetése a rendezvény valamennyi nyomtatott anyagán 

 
Aranykévés támogatók (110.000 Ft értékű felajánlás felett): 

• Adóigazolás a pénzbeli felajánlásról 
• Név és logó feltüntetése a rendezvény helyszínén felállítandó támogatói falon 
• Név és logó feltüntetése az egyesület Hírlevelében és Internetes honlapján 
• Szóróanyagok, reklámanyagok elhelyezése a helyszínen 
• Támogató nevének elhangzása a rendezvény helyszínén 3 alkalommal 
• Hangreklám lejátszásának lehetősége a rendezvény helyszínén 5 alkalommal 
• Személyes bemutatási, bemutatkozási lehetőség a helyszínen 
• Molinó kifüggesztése a rendezvény helyszínén 
• Név vagy logó feltüntetése a rendezvény valamennyi nyomtatott anyagán 
• 1 éves ingyenes bortrezor bérlet a Határmenti Vinotéka borospincéjében (10 

palackos kezdőkészlettel), ahol a határmenti régió közel 30 termelőjének több mint 
100 fajta minőségi bora érhető el. 

 
A támogatói fokozatok elnevezésénél az egyesületünk által életben tartott népi mesterségben, a 

zsúpkészítésben, használt kéve fogalmát kívántuk megjeleníteni, ezzel is hangsúlyozva az örökségvédelem, 
és támogatásának fontosságát 
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