
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Pályázat 
Vidékfejlesztési Program 
Megjelent a Borszőlőültetvény telepítés támogatása elnevezésű (VP2-4.1.3.6-17) 
felhíváshoz kapcsolódó elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 
segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv a www.palyazat.gov.hu oldalon ezen a linken. 
 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
Megjelent a Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás elnevezésű (KEHOP-1.2.1) pályázati felhívás. A felhívás keretében az 
alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

a) helyi klímastratégia kidolgozása helyi önkormányzatok részére; 
b) intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus 
szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása; 
c) települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása; 
d) helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató 
előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett 
intézmények munkavállalói számára; 
e) gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe 
integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek 
szakmai előkészítése és lebonyolítása. 

A pályázati felhívás a www.palyazat.gov.hu oldalon ezen a linken érhető el. 
 
Felhívás 
II. Nemzeti Szörp és Lekvárverseny 
A versenyszabályzat elkészült, a nevezési felhívás 2018. február 22-től az alábbi 
oldalakon érhető el: www.kormany.hu, https://www.nak.hu/, http://videkihalozat.eu/, 
http://www.bacskiskun.hu/. A nevezéseket február 22-től március 20-ig fogadják. A 
verseny időpontja: 2018. március 22-23. Helyszín: Lantos Borászat (Soltvadkert, Szent 
István u 21.) A verseny házigazdája Wossala Rozina aki a zsűriben is szerepet vállalt! 
Rozina mellett számos zsűritagunk lesz, országosan ismert és elismert sommelier, 
borász, gasztro blogger, séf, szakács, cukrász, pék, barista, az oktatás neves szakemberei, 
NÉBIH munkatársai, a Földművelésügyi Minisztérium képviselői, értékesítési 
szakemberek. További információkat itt olvashat. 
 
Pályázati lehetőség vidéki épített örökség megőrzésére 
Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes 
helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező 
képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása. Igényelhető támogatás: 
maximum 15 millió Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 50%. 
Pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki 
nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi 
költségvetési szervek kivételével. További részleteket itt olvashat. 
 

Tisztelt Partnerem! 

Jelen levelemben a vidékfejlesztés aktualitásairól, pályázati lehetőségekről 
tájékoztatom Önt. 

 
 

 

 

2018. február 19. 
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https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-1
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-121-helyi-klmastratgik-kidolgozsa-valamint-a-klmatudatossgot-erst-szemlletformls-1
https://www.facebook.com/szorpverseny/
http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/oroksegvedelem_180228#2


 
 

 

 

Felhívás 
Magyar Tájdíj 2018. 
A Magyar Tájdíj a magyar táj védelme, kezelése és tervezése érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató helyi 
önkormányzatok, önkormányzati társulások és társadalmi szervezetek részére létrehozott díj. A díjat az a szervezet 
nyerheti el, amely a természeti és táji örökség megőrzése, fejlesztése, valamint az ehhez kapcsolódó oktatás, 
szemléletformálás szakterületen kiemelkedő programot valósított meg.  
A legmagasabb pontszámot elért pályázat nyeri el a Magyar Tájdíjat, valamint képviseli hazánkat az Európa Tanács 
Táj Díja pályázatán. Az Európa Tanács Táj Díjára benyújtásra kerülő pályázat angol nyelvre történő fordításáról a 
pályázatot kiíró szervezet gondoskodik ugyanúgy, mint a pályázat felterjesztéséről az Európa Tanács felé. Pályázati 
feltételekről itt olvashat. 
 
Pályázati lehetőség vidéki épített örökség megőrzésére 
Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint 
műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása. Igényelhető 
támogatás: maximum 15 millió Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 50%. Pályázhatnak 
Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok 
tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével. További részleteket itt olvashat. 
 
Vadonleső Program – pályázati felhívás 
A Vadonleső Program és a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság a Vizes Élőhelyek Világnapja alkalmából 
tematikus pályázatot hirdet 12-18 évesek számára a lakhelyeden vagy annak közelében található vizes élőhely és 
annak élővilága jobb megismerése, megismertetése céljából. A feladat a következő: 

• keresd fel a lakhelyeden vagy annak közelében található vizes élőhelyet (láp, mocsár, tó, időszakos 
vízborítottságú gyeptársulás, patak vagy folyó mente stb.) 
• gyűjts össze minél több információt az élőhely jellegéről, kiterjedéséről, történetéről 
• írj fajlistát az ott megfigyelt állat- és növényfajokról 
• keress olyan fajt, amely szerepel a Vadonleső Program honlapján (www.vadonleso.hu) és jelentsd ott be 
• állíts össze egy javaslatcsomagot, amely az adott vizes élőhely természetközeli állapotának fenntartását, esetleg 
javítását célozza 
• mindezeket összegezd egy kis tanulmány formájában, ebben szerepelhetnek ábrák, fotók, illusztrációk is. 

A pályázattal kapcsolatban további információk megtalálhatók a www.vadonleso.hu, a 
www.facebook.com/vadonleso és a www.termeszetvedelem.hu honlapján. 
 
 
Rendezvény 
TOUREX Idegenforgalmi Kiállítás és Vásár; 2018. február 23-24., Kecskemét 
A kiállításon a hagyományoknak megfelelően üdülési, turisztikai és idegenforgalmi látnivalókkal, szolgáltatásaikkal 
mutatkozhatnak be a kiállítók. További információk itt érhetőek el. 
 
Palacsinta fesztivál; 2018. február 23-25., Kecskemét 
Palacsinta különlegességek, palacsintasütő és evő versenyek, színpadi programok, koncertek, népi mesterségek 
bemutatója, gyermek foglalkoztatás, nagyszabású minőségi kézműves vásár, vendéglátás, vidámpark, Argos 
kutyasuli, régi magyar használati tárgyak kiállítása, betyár fogadás, jurta kiállítás, játéksziget, nők világa, sör és 
borkóstoló, tánc és sport bemutatók, vetélkedők, nyeremények. A rendezvény plakátjait mellékeltem. 

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=sub_738
http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/oroksegvedelem_180228#2
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vadonleso.hu%2F&h=ATONyDbkef9I0wpFpgXArhhOp0KXi3tncCVos5twzLBwI3xEHVATIe2ee2zwKpwnwNBRTzPcIyxgVAwqbKXBalHlF1x6Tig3GCSAM9lKBMbCYpLY51V2-r43gViy578fTWAGh3z_qRiXzQfhbV9M9Xul9NXiK4d1UsXBBu2156gjntCkLST9wE_dFhCvrKGKz86fCrRVp74cB3dADrdWsKkCaL2DW7QI-Pc8B7o_3SbIKmm3eL6k0Rqt5slogfbDOBze_waH_6HlfdMdZXSVdSc64sE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vadonleso.hu%2F&h=ATNxp03WGKWQ4DldzMxTorhD0J1f5e2ThKoCzapuaobCtPvmPTlR0Ubm2JeFVcTWrXsMwx5Oc9PPqKGPyWxcULC3rGpV67ZRU3Kunkkva204wlezPbQdfMBkSqZwW_MLUsoouzHHUlGAmonxWSo9zEYONC2hBLuo9nivJR0CYVbvf8El8Cm3YtT9ao1vcVH59zCxBMfI5b9_y7mGnj138-rwReJIlN8wB-1qSyMDCso7W-LafXR9Q3_oqRFg4vi0-bDIA77z3Fo_qkJCj8cEaNpwMIw
https://www.facebook.com/vadonleso
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.termeszetvedelem.hu%2F&h=ATORU8srlyaUmIC5JOuVZ8loE0CKWLuDD8u5dlzmQacAgLJm2JdKJ6kJCq2RXK1rQrbG0VumwMsR1Gu0A29PQQqEug_zveB4aoPa6sab0RSa6pIT6JbvQMw3E-Dsbov7gHXi-2PkLivnOGXq6uUzIHXkmIK6VzG64qhG9b-gFCpRarnzzlu5W7Nb-5VyNw_wgAJBXwWoMXk6xlNubcFtJZue7Hgua5KZQGospqE6HWfLmUH7JKC9yiGjZB9cScVGsnyFLarzAjmZ6jQFNr0I9OrqkYk
http://www.countypress.hu/weboldal/tourex.html


 
 

 

 

 Rendezvény 
Hóvirág túra a Duna árterén; 2018. február 24., Dunaszentbenedek 
Nem mindennapi látványt nyújtanak a Duna-menti ligeterdők pompázó hóvirágmezői február végén-március elején, 
érdemes velünk tartani! Találkozó: február 24., 9:00 órakor Dunaszentbenedeken, az óvoda előtt (Kossuth u. 45.) 
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft. Információ és jelentkezés: Gyurita István, 
+36 30 3295 250. 
 
Erdészeti Fórum – Az új Erdőtörvény és Vhr. változásai; 2018. február 26., Kecskemét 
Az Erdőtörvény és kapcsolódó rendeleteinek, valamint az erdő földhasználati szabályainak módosításáról Erdészeti 
Jogi Szaktanácsadási Fórum kerül megrendezésre. A rendezvény plakátját mellékeltem. 
 
Vadvirág túra - Csillagvirág túra; 2018. március 3., Harta 
Március elején a mesebeli látványt nyújtó hóvirágmezőkben már felfedezhetjük az ibolya és a tavaszi csillagvirág 
ragyogó kékes-lilás virágait is. Találkozó: 10:00, Hartán, a Művelődési Ház udvarán. Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, 
diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft. Információ, jelentkezés: Kovács Sándor, +36 30/983-7701 
 
Ötórai zöldtea - Természetismereti előadás sorozat; 2018. március 13., Kecskemét 
A Természet Házában a Kiskunsági Nemzeti Park szervezésében. Téma: Harmóniában a Természettel - 
bemutatkozik Góbor Attila geográfus, Kiskunsági Nemzeti Parki Termék védjegyes termelő. A részvétel ingyenes. 
 
 
Képzés 
Kézműves sajtkészítő kurzus 40 órában 
Sajtkészítő kurzus indul márciustól Lajosmizsén a Hortig tanyán az Agrár Tudásház Képző és Szolgáltató Kft. 
szervezésében. Nélkülözhetetlen alapismeretek a hagyományos, színtenyészetek nélküli sajtkészítéshez. A 
tanfolyam kiváló lehetőséget kínál a kecske- és tehéntej sokoldalú feldolgozásának elsajátításához. Jelentkezés, 
további információk itt érhetőek el. A képzés plakátját mellékeltem. 
 
 
Elismerés 
„Magyarország legszebb birtoka 2017” megmérettetésen gyümölcs- és szőlőtermesztés kategóriában a kecskeméti 
Somodi Ferencet választották az év legjobb szőlő- és gyümölcstermesztőjének. A díjkiosztó gálán a hat kategória 
győztesei közül egy 21 tagú zsűri ítélte oda a legfőbb elismerést, a „Magyarország legszebb birtoka 2017” című díjat, 
melyet szintén Ő érdemelt ki. Az értékelés során a vizuális szépség mellett a gazdaság működésének átláthatósága, 
a fenntartható gazdálkodás, a bekötő út minősége, az épített környezet és a munkabiztonság is számított. További 
információt itt olvashat. Gratulálok előremutató munkájához! 
 
 
Továbbra is örömmel fogadom felkéréseiket a Vidékfejlesztési Programról szóló előadások megtartására, illetve 
vidékfejlesztéshez kapcsolódó szakmai programjaikról szívesen tájékoztatást adok hírleveleimben. 
A fentiekkel kapcsolatban és egyéb vidékfejlesztési kérdésekben várom továbbra is megkeresését! 
 
2018. február 19. 

Üdvözlettel: Tóth Márta 

http://agrartudashaz.hu/index.php/tanfolyamok/121-kezmuves-sajtkeszito-kurzus
http://videkihalozat.eu/?p=17584

