Tisztelt Partnerem!
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Pályázat
Vidékfejlesztési Program
Megjelent A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás elnevezésű
(VP2-6.1.1-16) felhívás módosítása a palyazat.gov.hu oldalon.
Megjelent az Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek elnevezésű (VP1-1.1.1-17)
felhívás 2019. július 20-tól történő felfüggesztéséről szóló IH közlemény a palyazat.gov.hu
oldalon.
Rendezvény
XV. Kelebiai Kárpát Fesztivál; 2018. július 20-22., Kelebia
A XV. Kelebiai Kárpát Fesztivál első napján, július 20-án 10 órakor kerül megrendezésre a
Natúrpark címátadó ünnepség. A rendezvény plakátját mellékeltem.

Módosult pályázati
felhívás

Csanádi Nyár Napja; 2018. augusztus 3-4., Érsekcsanád
Hagyományőrző népünnepély Érsekcsanádon
Fokhagyma Fesztivál Gasztronómiai Verseny és Falunap; 2018. augusztus 3-4., Bátya
A bátyai emberek életében a fokhagyma évszázadok óta jelen van. A fokhagyma nem csak a
levesek, pörköltek és sültek, hanem kelt, és kevert tészták ízesítője is. Készítenek belőle
savanyúságot, és fokhagyma olajat is. Egyedülálló gasztronómiai verseny a fokhagyma
jegyében Bátyán.
Madarasi Napok; 2018. augusztus 4-20., Madaras
Az eseménysorozat gazdag programkínálatot ad az érdeklődőknek. Lesz többek között
Madarasok Találkozója, Felső-Bácskai Pálinka Vigadalom, termelői kiállítás, kézműves
vásár, kulturális egyesületek bemutatkozója, koncertek. A rendezvény plakátját
mellékeltem.
VIII. Népek- Ízek Forgataga; 2018. augusztus 9-11., Bácsalmás
Az immár hagyományossá vált bácsalmási Népek-Ízek Forgataga idén is változatos
programokkal várja az érdeklődőket: Nemzetközi Művésztelep Kiállítása; Koncertek,
Tánccsoportok fellépése.
TiszaFeszt Zenei és Kulturális Fesztivál; 2018. augusztus 10-11., Lakitelek-Tőserdő
A TiszaFeszt rendezvényünk helyszíne Lakitelek - Tőserdő, a Holt-Tisza partja, ahol minden
ideális egy zenei, kulturális vagy gasztronómiai jellegű fesztivál lebonyolítására.
Ősök Napja - Kurultaj Magyar Törzsi Gyűlés; 2018. augusztus 10-12., Bugac
A Kurultaj - Magyar Törzsi Gyűlés a magyarság és egyben egész Európa legnagyobb
hagyományőrző rendezvénye és egyben a hun és türk tudatú népek legnagyobb találkozója.
Több mint száz, Kárpát medencei magyar hagyományőrző és civil szervezet részvételével
valósul meg. További információ: www.kurultaj.hu

Catering friss, helyi
termékekből

Ősök Napja - Kurultaj
Magyar Törzsi Gyűlés

Rendezvény
Gubbantós Népművészeti Fesztivál és kísérő rendezvényei; 2018. augusztus 11., Uszód
További információ: www.uszod.hu
Ezeregy csillagos éjszaka; 2018. augusztus 18., Soltszentimre
A programot a Kiskunsági Nemzeti Park szervezi. A B. Bognár tanyán szakember segítségével megismerheti az
éjszakai égboltot. Napnyugta előtt sétálhat a Bikatorok tanösvényen, majd előadást hallgathat a csillagokról.
Besötétedés után csillagászati távcsővel figyelheti meg a Holdat, a Jupitert és a Szaturnuszt, valamint galaxisokat,
planetáris ködöket. Az est romantikáját a hullócsillagok adják. A program körülbelül 4-5 órás. Információ,
jelentkezés: Biró Csaba, 30/488-4540, kolonvilag@kolon-to.com
Lajosmizsei Napok; 2018. augusztus 18-21., Lajosmizse
Kézműves foglalkozások, gyerekműsorok, zenei programok, táncbemutatók, koncertek gazdagítják a programot.
Hírös Hét Fesztivál, XXI. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár; 2018. augusztus 19-26.,
Kecskemét
Kecskemét és az ország egyik legrégebbi és leghíresebb fesztiváljának a 84. éve megrendezésre kerülő Hírös Hét
Fesztivál programjaként kerül lebonyolításra Kecskemét Város főterén a Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari
Kiállítás. Az Egyesületünk által 21. alkalommal megrendezendő kiállítás minden évben a legnagyobb, leggazdagabb
térségi seregszemle. Ezen a nagyszabású rendezvényen a térség 22 településéről több mint 200 kiállító terményeit
ismerhetik meg, 45 kézműves munkájába tehetnek betekintést vendégeink.
Bácskai Lovasnap; 2018. augusztus 20., Baja
A rendezvény a Nemzeti Vágta helyi előfutama. Az eseményt kettes fogatok akadályhajtása, csikós bemutató a
helvéciai lovas betyárokkal és más lovasbemutatók, gyermekprogramok is színesítik.
Felhívás
Nagyanyámtól tanultam
RECEPTre fel Tiszakécske, Lakitelek, Szentkirály, Tiszaalpár, Tiszaug, Kiskunmajsa, Csólyospálos, Kömpöc, Szank,
Móricgát, Jászszentlászló, Bugac, Bugacpusztaháza!!! Fedezzük fel újra nagyanyáink konyháját!
Az egészséges ételek, konyhai praktikák nagy ismerői a tapasztalt konyhatündérek a nagymamák. A szinte
misztériumnak számító, elleshetetlen titkok őrzői elbűvölő ételeket varázsoltak az asztalra sokszor szinte a
semmiből. Ennek a tudásnak a felfedezésére hívja Önt a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. A versenyfelhívást és
a kapcsolódó dokumentumokat mellékeltem.
Idén is keresik a legszebb magyar birtokot
Magasra tette a lécet a tavalyi Bács-Kiskun megyei győztes. 2017-ben első alkalommal adták át a Magyarország
Legszebb Birtoka díjat. Az elismerést akkor a Kecskemét és Lajosmizse között lévő Somodi Gyümölcstermesztő
Birtok ügyvezetője, Somodi Ferenc vehette át.
Másodjára hirdetik meg a legszebb magyar birtokok versenyét. A hét kategóriában (állattenyésztő,
gyümölcstermesztő, kistermelői, szántóföldi növénytermesztő birtok, valamint kertészet, precíziós gazdálkodás és
szőlészet-borászat) induló birtokoknál a külcsín csak egy a bírálati szempontok közül; a zsűri a technikai
felszereltség és a praktikusság, a higiéniai szempontok, a környezetvédelem és még egy sor más tényező alapján
rangsorolja majd a pályázókat. A 48 jelentkezőből 21-en kerültek a döntőbe, őket a Facebook-oldalon mutatják be
július 31-ig. A Magyarország legszebb birtoka 2018 közönségdíjasa az online szavazás győztese lesz.

Elismerés
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat minden évben, így 2018-ban is meghirdette a „Bács-Kiskun Megye Bora”
versenyt. A megye legjobb fehér, rozé és vörös borát idén is szakemberekből álló bizottság választotta ki. A
megválasztott borok egy éven át viselhetik a „Megye Bora” kitüntető címet. A legjobb borkategóriák mellett idén –
hagyományteremtő céllal – a Bács-Kiskun Megye Feltörekvő Borásza cím is gazdára talált.
A megye legjobb borai 2018-ban:
 Fehérbor: Szentpéteri borpince, Olaszrizling
 Rozé: Koch borászat, Cabernet Sauvignon
 Vörösbor: Antal pincészet, Merlot
 A megye feltörekvő borásza címet ifj. Szentpéteri Attila vehette át.
„Barátunk a természet” Országos természetismereti játék - A kitartás, a tudás és a leleményesség játéka
Nem sok kezdeményezésről lehet elmondani, hogy 31 éven át, megszakítás nélkül, töretlenül, évről-évre visszatérve
gyerekek százai figyelmét felkeltve, aktív részvételükkel sikeresen megrendezésre kerül. A „Barátunk a természet”
Országos természetismereti játék ilyen. Harmincegy esztendő nagy idő. Mára felnőttek azok a gyerekek, akik 1987
őszén először jelentkeztek a vetélkedőre, melynek ma már a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár ad otthont.
A résztvevő csapatok a tanév folyamán öt írásbeli feladatsort kapnak. A játékosok a feladatlapok megoldását
megadott határidőre juttatják vissza Kecskemétre. A feladatsorok háromféle változatban készülnek el, igazodva a
gyerekek életkori sajátosságaihoz, iskolában szerzett ismereteihez, tapasztalataihoz. A feladványokban a növényés állatvilágra vonatkozó ismereteken kívül földrajzi, vízrajzi, néprajzi, irodalmi, zenei, környezetvédelmi és
képzőművészeti tájékozottságot feltételező kérdések is szerepelnek. Minden fordulóban kézügyességet igénylő,
fantáziát megmozgató feladatok, kísérletek, a szabadban elvégezhető megfigyelések teszik változatossá a gyerekek
munkáját.
Aki kedvet kapott, a 2018/2019-es tanévben is együtt okosodhat velünk a „Barátunk a természet” Országos
természetismereti játékban. A játék felhívása a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár honlapján, a BácsTudás-Tárban, a www.bacstudastar.hu honlapon lesz majd elérhető a tanév elején.
Ajánló
A Kamra-Túra Homokháti Gazdák Egyesülete újabb oldaláról mutatkozott be. A Kühne + Nagel Kft. színvonalas
családi napján Duna-Tisza közi friss, helyi termékekből biztosított cateringet. A gazdák harsogóan friss zöldségeit
és a kiváló sajtféleségeit Palásti Kovács Ágnes remek receptjeiből készült mártogatósokkal, ételekkel kínálták a
vendégek megelégedésére.
A Kamra-Túra Egyesület a Homokhátság sokszínűen gazdag helyi termékeiből továbbra is szívesen vállal catering
szolgáltatást, ajándékcsomagok összeállítását vállalkozásoknak, önkormányzatoknak, intézményeknek, és
mindenkinek, akinek fontos, hogy egészséges, jó minőségű élelmiszerek, ételek kerüljenek az asztalára.
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!
Amennyiben a továbbiakban nem szeretne több hírlevelet kapni, leiratkozási szándékát a toth.marta@szpi.hu email
címre küldött válaszlevelében jelezze!
2018. július 19.
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