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Kedves Olvasónk! 
 
Szeretnénk ismét az elmúlt időszak legfontosabb eseményeivel, híreivel jelentkezni, 
amelyeket összefoglaltunk aktuális hírlevelünkben. 
 
A júliusi hónapban is számos eseményen vett részt Hálózatunk, melyek közül kiemelnénk a 
nyár egyik legnagyobb Tisza-tavi rendezvényét a Tiszafüredi Halasnapokat, amely július 12-
14 között került megrendezésre és több tízezer embert vonzott a térségbe. Az eseményen 
Hálózatunk is képviseltette magát, és külön standot üzemeltetett, ahol dr. Barancsi Ágnes 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi felelős várta az érdeklődőket. A halételek mellett 
különféle helyi termékekkel is megismerkedhettek a látogatók, így elmondható, hogy a 
fesztivál elérte a fő célját hiszen a hal népszerűsítése mellett elősegítette a hazai termelők által 
készített kiváló minőségű termékeknek a piacra a jutását és nem utolsósorban a helyi 
közösségek összekovácsolását is nagyban támogatta. 
 
A Nemzetközi Kutyakozmetikus Verseny és Magyar kutyafajta bemutató immár hagyományt 
teremtve második alkalommal került megrendezésre 2019. július 27-28.-án a Csömöri 
Sportcsarnok és Szabadtéri Sportközpontban, ahol Hálózatunk is megjelent. A rendezvény 
lehetőséget teremtett a szakmán és társszakmákon belüli kommunikációra valamint 
népszerűsítette és közelebb hozta a hungarikumnak számító magyar kutyafajtákat a 
közönséghez, és a helyes tartástechnológiák oktatásával hozzájárult a szeretett magyar 
kutyafajtáink állományának fenntartásához és fejlesztéséhez. 
 
2019. július 13-14-én ismét a gyógynövényeké volt a főszerep a Bükk egyik legszebb 
falujában, Bükkszentkereszten. Az immár 13. alkalommal megrendezésre került 
Bükkszentkereszti Gyógynövénynapok, aminek a két házigazdája Gyuri bácsi, a bükki 
füvesember, és lánya, Lopes-Szabó Zsuzsa idén is neves előadókkal, vezetett túrával, 
gyermekprogramokkal és tanácsadással várta a gyógynövények szerelmeseit. 
 
Mintaprojektjeink közül az Ezerjófű Gyógynövénykertre szeretnénk felhívni a figyelmet, 
melyet az algyői Ezerjófű Algyői Egészségvédő Kör Közhasznú Egyesület tart fenn. Benkő 
Zsolt kereste fel a gyógynövénykertet, és a házigazdák Berek Ágota és Kiss Tibor bemutatták 
a szervezet tevékenységét, és a gyógynövénykertet. 
 
Hírlevelünk végén pedig szokás szerint szeretnék felhívni a figyelmét a megjelent pályázati 
felhívások módosításairól és a közleményekre, valamint programajánlónkból 
szemezgethetnek a következő hónap eseményeire vonatkozóan. 
 
Jó böngészést és kellemes időtöltést kívánunk! 
 
Üdvözlettel, az MNVH csapata 
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Ez történt az elmúlt időszakban: 
 
Nemzetközi Kutyakozmetikus Verseny és Magyar kutyafajta bemutató 
 
A tavalyi siker után immár hagyományt teremtve második alkalommal került megrendezésre 
2019. július 27-28.-án az E.G.A. Gold Dog Grooming Show elnevezésű Magyar Kutyafajta 
Bemutató és Nemzetközi Kutyakozmetikus Verseny a Csömöri Sportcsarnok és Szabadtéri 
Sportközpontban, ahol Hálózatunk is megjelent. A rendezvény lehetőséget teremtett a 
szakmán és társszakmákon belüli kommunikációra valamint népszerűsítette és közelebb hozta 
a hungarikumnak számító magyar kutyafajtákat a közönséghez, és a helyes tartástechnológiák 
oktatásával hozzájárult a szeretett magyar kutyafajtáink állományának fenntartásához és 
fejlesztéséhez. 
 
Tiszafüredi Halasnapok 
 
2019. július 12-14 között került megrendezésre a nyár egyik legnagyobb Tisza-tavi 
rendezvénye a tiszafüredi Halasnapok, amely évről évre egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend, és több tízezer embert vonz a térségbe. Az eseményen Hálózatunk is képviseltette 
magát, és külön standot üzemeltetett, ahol dr. Barancsi Ágnes Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
területi felelős várta az érdeklődőket. Színpompás és hangulatos felvonulással vette kezdetét a 
három napos fesztivál, helyi illetve szolnoki művészeti csoportok, gólyalábasok és zsonglőrök 
részvételével közel 500 fő vonult fel a városon keresztül. 
 
Tiszacsegei Halászlé Fesztivál 
 
Az 1995-ben megalakult Öreghegyi Kézművesek Társasága, 1998-ban Fehérvári Kézművesek 
Egyesülete néven került bejegyzésre. Az eltelt időszak alatt a 15 fős kézműves baráti körből 
jelenleg 113 taggal bíró egyesületté nőtte ki magát. Egyesület célja a kulturális örökség 
védelme, a magyar és nemzetiségi tárgyalkotó népművészet, népi iparművészet és az 
iparművészet értékeinek megőrzése, új alkotások létrehozása, a népi kézművesség 
továbbörökítése; a népi kézműves mesterségek megismertetése, továbbadása és oktatása. 
 
XIII. Bükkszentkereszti Gyógynövénynapok 
 
2019. július 13-14-én ismét a gyógynövényeké volt a főszerep a Bükk egyik legszebb 
falujában, Bükkszentkereszten. Az immár 13. alkalommal megrendezésre került 
gyógynövényünnep két házigazdája Gyuri bácsi, a bükki füvesember, és lánya, Lopes-Szabó 
Zsuzsa idén is neves előadókkal, vezetett túrával, gyermekprogramokkal és tanácsadással 
várta a gyógynövények szerelmeseit. A Gyógynövénynapok már nem csak a gyógynövények 
híveit vonzza Bükkszentkeresztre, de a zölden gondolkodó fiatalokat is. Az ökológiai 
lábnyom csökkentése, a minimalizmus, az újrahasznosítás egyre égetőbb kérdéssé válik, ezért 
ezek a témák is kiemelt fókuszt kaptak az eseményen. 
 
 Ezerjófű Gyógynövénykert 
 
A Kárpát-medence boraira koncentrált az ötödik ChardonnÉJ, amelyen az Etyeki Kúria húsz 
boros kiállítót látott vendégül június 22-én. A fajta iránt mélyebben érdeklődők számára 
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Ercsey Dániel borszakíró tartott mesterkurzust, a délutáni sétáló kóstolás alatt pedig több mint 
50 borral lehetett megismerkedni. Az esti ünnepléshez a Random Trip formáció koncertje 
alapozta meg a hangulatot, majd DJ Q-Cee afterpartyjával zárult a rendezvény. 
 
Pályázati hírek 
 
Augusztus végig kérhető a méhegészségügyi támogatás: 500 forint kaptáranként 
 
Augusztus 31-ig lehet kérni a méhcsaládonkénti 500 forintos támogatást, amely a kérelmező 
de minimis-keretét terheli. Jelenleg csak saját ügyfélkapun keresztül intézhető a kérelem 
benyújtása, de az agrárkamara kezdeményezte, hogy a falugazdászokon keresztül is 
bonyolítható legyen az ügy.A méhészeti tevékenység versenyképesebbé tétele, valamint a 
méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzése érdekében az agrártárca új támogatási 
konstrukciót dolgozott ki a méhészek számára, amelynek részletei a 29/2019. (VI. 20.) AM-
rendeletben, valamint a Magyar Államkincstár 31/2019. (VII. 11.) számú közleményében 
olvashatóak. 
 
A támogatásra 2019-ben az Agrárminisztérium 600 millió forintot különített el, amely 
összesen közel 20 ezer méhész 1,2 millió méhcsaládja számára jelenthet segítséget, amelynek 
keretében méhcsaládonként 500 forint összegű támogatást igényelhetnek az arra jogosult 
méhészek.Ha a kérelmek száma meghaladja a forrást, akkor a támogatás arányosan csökken. 
A kérelmezők de minimis-keretük terhére igényelhetik a kifizetést. 
 
A támogatási kérelem július 15. és augusztus 31. között elektronikus úton nyújtható be az 
Államkincstárhoz, az erre a célra kialakított elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül. 
 
A kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül - de legkésőbb augusztus 31-
ig - az elektronikus felületen keresztül módosítható (a Kincstár az utolsó kérelmet bírálja 
el).Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár a kérelmezőt hiánypótlásra 
szólítja fel.Mind az AM-rendelet, mind a MÁK közlemény rögzíti, hogy kamarai 
meghatalmazással a kérelmet nem lehet benyújtani, a kamarai meghatalmazással benyújtott 
kérelem elutasításra kerül.A NAK ugyanakkor kezdeményezi a rendelet módosítását annak 
érdekében, hogy a falugazdászok meghatalmazással is részt vehessenek a kérelem 
elektronikus benyújtásában. A rendelet módosításáig a falugazdászok szóbeli tájékoztatással, 
a kérelem benyújtására vonatkozó információnyújtással, illetve az elektronikus felület 
használatával kapcsolatos magyarázattal nyújtanak segítséget az azt igénylőknek. 
 
Társadalmi egyeztetésen a REL-hez kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és 
a borászat területén című pályázati felhívás 
 
A tervezett felhívás (VP3-4.2.1-4.2.2-19) célja, hogy lehetőséget biztosítson a REL 
együttműködési csoportokban résztvevő mezőgazdasági termelők számára élelmiszer-
előállításhoz kapcsolódó beruházások végrehajtására. A támogatás a REL együttműködési 
csoport tagjai számára olyan élelmiszeripari és borászati fejlesztésekre ad lehetőséget, 
amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához. 
 
A pályázati forrásra kizárólag a VP3-16.4.1-17 kódszámú, Együttműködések támogatása a 
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REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás keretében - 
a projekttervük alapján - támogatásban részesült REL együttműködési csoportok 
mezőgazdasági termelő tagjai jogosultak. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatási 
összeg egyéni beruházás esetén maximum 15 500 000 Ft, kollektív beruházás esetén 155 000 
000 Ft, KMR régióban 50%-os, míg a KMR régión kívül 60%-os támogatási intenzitással. 
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. november 4. napjától 2021. november 3. napjáig 
van lehetőség. 
A pályázattal kapcsolatos véleményeket 2019. július 27. napjáig várják a partnerségi fórumon, 
mely ide kattintva megtalálható: 
A fent leírtak csak tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek. 
 
Programajánló 
 
Kaposfeszt 
 
2019. augusztus 13-19. között jubilál a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei fesztivál, azaz a 
Kaposfest. Az idén tízéves, egyedülálló esemény művészeti vezetői, Várdai István cselló-, és 
Baráti Kristóf hegedűművészek olyan komolyzenei programot állítottak össze, amely a 
korábbi évek kiemelkedő programjait és friss előadásokat foglal magába. A komolyzene 
mellett a kiegészítő programok is hangsúlyos szerepet játszanak majd: Segal Viktor 
fesztiválséf újra Kaposfest menüt készít, Tóth Sándor díjnyertes barista kávét kóstoltat, a 
Gard&rsquo;Ann cukrászdában a Kaposfest macaron édesíti a programot. Újra érkeznek a 
legfinomabb sörök a Kaposvári Kézműves Sörünnepen és nagykoncertet ad a Bebe, valamint 
a Boney M feat Sheyla Bonnnick. 
 
Farmerexpo 
 
AFarmer-ExpoMagyarország egyik vezető nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari 
szakkiállítása, mely első pillanattól kezdve céltudatosan az agráripari ágazatcsoport 
részeseinek és partnereinek igyekszik minél szélesebb körű és minél hatékonyabb 
lehetőségeket biztosítani a kapcsolatteremtésre, a kapcsolatok elmélyítésére, a 
megmérettetésre, egyszóval az előrelépésre. A kiállítás szakmai program tematikájára 
jellemző, hogy minden évben kiemelésre kerül egy-egy, az agráriumot érintő kérdés, melyet 
konferencia keretében, külföldi szaktekintélyek bevonásával vitatnak meg a hazai 
szakemberek. A szakmai rendezvényeket minden évben gyakorlati bemutatók, üzletember-
találkozók és termékbemutatók színesítik. Emellett a program évről évre bővülő palettáján 
olyan szakmai rendezvények is szerepelnek, amelyek az egyes, szűkebb területeken 
tevékenykedő szakemberek számára  
 adnak módot az új, fontos ismeretek elsajátítására, a legújabb kutatási, termelési eredmények 
vagy egyéb, a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható tapasztalatok megismerésére. A 
rendezvény augusztus 15.-e és 18.-a között kerül megrendezésre. 
 
Balatonboglári szüreti fesztivál 
 
Az ország egyik legnagyobb ingyenes szabadtéri rendezvényét idén 43. alkalommal rendezik 
meg Balatonbogláron, a Platán strandon rengeteg fellépővel, két színpadon, BB Aréna 
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bulisátorral, BB bor- és pezsgőudvarral, a Balatonboglári Borvidék boraival, kézműves és 
kirakodóvásárral, szüreti felvonulással és vidámparkkal. Az ország egyik legnagyobb 
ingyenes szabadtéri rendezvényén két színpadon négy napon át mindenféle zenei ízlést 
kiszolgáló koncertek mellett iparművészek és kézművesek kirakodóvására, illetve bor és étel 
kóstolók várják a látogatókat. Minden korosztály megtalálhatja a számára vonzó 
programelemet a fesztivál megújult tematikus helyszínei közül. A rendezvény augusztus 16.-a 
és 20.-a között kerül megrendezésre. 
 
Strand Fesztivál 
 
A STRAND Magyarország egyik legnépszerűbb, új fesztiváljaként vált ismertté, amelyre 
évente közel százezren látogatnak el Zamárdiba. A STRAND Fesztivál hat évvel ezelőtt, a 
MOL Nagyon Balaton program keretében indult útjára, és nőtte ki magát mára a Balaton 
Régió egyik legfontosabb fesztiváljává. 
&bdquo;A MOL Nagyon Balaton mára Magyarország egyik legfontosabb turisztikai 
produktuma lett, amely 2018-ban egymilliónál is több vendéget vonzott a Balaton partjára. A 
most bejelentett line-up alapján látható, hogy merre tart az esemény. Minden ami zene, buli és 
nyaralás. A fesztivál augusztus 21.-től 24.-ig tart. 
 
Bőköz Fesztivál 
 
A minőségi, különleges fesztivált hagyományteremtő céllal először 2016-ban rendezték meg 
Magyarország gazdaságilag egyik legszegényebb, de értékeiben egyik leggazdagabb 
tájegységében. Az eseménysorozat elsősorban azt szeretné bizonyítani, hogy minőségi 
fesztiválnak is van helye, létjogosultsága egy, a fővárostól közel 280 km-re lévő határ menti 
mikrorégióban, a Bőközben. A fesztivál a közösségépítést és nyitást, a kulturális- és 
ökoturizmus fejlesztését tűzi ki célul, miközben lehetőséget teremt arra, hogy a helyi lakosság 
maradandó élményhez jusson. A rendezvény a műfaji sokszínűségre törekszik: színház, 
népzene, néptánc, komolyzene és blues, kiállítások, filmvetítések, konferenciák és 
közösségépítő programok teszik teljessé az ormánsági három napot. Az Ormánság egyik 
nagyobb települése, a 470 lakosú Kémes, a gasztronómiájáról ismert Szaporca, az egyutc 
 s, 70 lakott házzal rendelkező és 201 lakosú Tésenfa, illetve Drávacsehi települése mutatják 
be kultúrájukat és örökségüket. A fesztiválon fellép majd mások mellett a a Ghymes, 
Karácsony János James &ndash; LGT dalok, a Talamba Ütőegyüttes, a Hot Jazz Band, a 
Makam, a Rudan Joe Akusztik Band, a Tárkány Művek, a Misina Táncegyüttes. A program 
augusztus 23 és 25 között zajlik le. 
 
Örökség Világzenei Fesztivál 
 
Világzenei és kortárs művészeti fesztivál kerül megrendezésre, a hagyományok szellemében 
Szolnokon, immár 24. alkalommal. 1996 óta minden évben megrendezik a szolnoki Örökség 
Világzenei Fesztivált. Hazai és határon túli zenei csemegék, finom falatok, zamatos pálinkák, 
üdítő sörök teszik teljessé a nyár végi ünnepi hangulatot. Világzenei és autentikus népzenei 
produkciók fesztiválja táncházi programokkal, egyéb kortárs művészeti akciókkal (kiállítás, 
filmvetítés). Nemzetközi fellépők, a műfaj hazai tehetségei és kiemelkedő előadói várják az 
érdeklődőket. Az esemény augusztus 16-tól 19-ig tart. 
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Savaria Történelmi Karnevál 
 
A Savaria Történelmi Karnevál egy három napon át tartó történelmi időutazás 
Szombathelyen. Megelevenedik a 2000 éves város régmúltja. Közép-Európa legnagyobb 
jelmezes, históriás ünnepe igazi turisztikai látványosságokat, valódi kulturális kalandot kínál. 
A rendezvényen a hazai és nemzetközi hagyományőrző és művészeti élet kiemelkedő alakjai 
és formációi szórakoztatják a közönséget. A Savaria Történelmi Karnevál másfél évtizede 
várja augusztus végén Szombathelyre a történelmi hagyományok iránt érdeklődő, ugyanakkor 
önfeledt szórakozásra vágyó látogatókat, valamint színvonalas összművészeti eseményen 
résztvevő művészeket. Az esemény időpontja: augusztus 22-25. 
 
Székesfehérvári Királyi Napok 
 
Szent István ünnepe köré szervezett tíznapos, augusztusi rendezvénysorozat a történelmi 
főváros legfontosabb eseménye. Olyan kulturális csemegékkel várja vendégeit, melyek 
valóban csak az egykori koronázóvároshoz köthetők. Csúcspontja a Koronázási Ünnepi 
Játékok: életre keltett skanzen, középkori vásári hangulat, izgalmas, korhű játékok, 
fényfestészeti műalkotások a belváros házfalain, fölénk magasodó, közel ötméteres 
óriásbábok, királyaink koronázási ceremóniája a Nagyboldogasszony-bazilika romjai fölött. A 
rendezvény augusztus 8 és 20 között várja az érdeklődőket változatos programkínálatával. 
 


