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LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM ÉS AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS KLASZTER
PROGRAM
A Magyar LEADER Szövetség, mint a LEADER- mozgalom szakmai érdekképviseleti és
érdekvédelmi szervezet célja, hogy segítse és támogassa a vidéki élet helyi szereplőit abban,
hogy a környezetükben rejlő lehetőségeket felfedezzék, és azokat fenntartható módon
kihasználják. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes vezetőivel a
Magyar LEADER Szövetség 2008 tavasza óta konzultál arról, hogy a Vidék - ezen belül is, és
elsősorban - a LEADER program gazdasági szereplőinek milyen módon lehet lehetőséget
teremteni arra, hogy aktív részeseivé tudjanak válni a fenntartható vidékfejlesztésnek. Az erre
készített javaslat egy komplex fejlesztési csomaggá nőtte ki magát az elmúl bő egy év alatt.
A PROGRAM NEVE: LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM ÉS AGRÁR-VIDÉK
DINAMIKUS KLASZTER
A kezdeményezés alapötlete: Magyarországon a LEADER kísérleti szakasza, majd az ezt
követő LEADER+ program egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a helyi vidékfejlesztési
programba bevont pályázók („kedvezményezettek”) legnagyobb problémája az általuk
pályázott fejlesztés eredményeként létrejött termék/szolgáltatás piacra jutása nem megoldott.
Célunk az, hogy azok a termelők (kertészek, állattartók, élelmiszer-feldolgozók, kézművesek,
képző- és iparművészek, kulturális termékeket, használati eszközöket- és tárgyakat előállítók),
boltosok, kisvendéglősök részére a piac szervezésével egyidejűleg a részvételhez szükséges
ismeretek megszerzésében is felajánljuk segítő közreműködésünket.
A LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM ÉS AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS KLASZTER
PROGRAM CÉLJA
A részt venni szándékozók részére a piac szervezése illetve egyidejűleg a részvételhez
szükséges ismeretek megszerzésében ajánlja fel a közreműködést úgymint:
− a helyi stratégia fejlesztési programokhoz illeszkedően termelői csoportok létrehozásának
segítése;
− a LEADER PIAC- ÉS BOLTHÁLÓZAT, a leader-vidék üzlet-hálózatának kiépítése,
franchise-rendszerű működtetésével a vidéki minőségi életlehetőség feltételeinek a
menedzselése;
− a LEADER-Piac és Bolthálózat Programjában részt vevő kistermelők, családi-, mikro-kisés közepes vállalkozók részére képzési lehetőséget nyújtunk, az ÚMVP 1-2. tengely (A
2007-2013-as időszakra meghatározott képzendő létszám: 265.000), - majd későbbiek
során a 3. tengely (képzendő létszám: 156.000) - képzési és tanácsadási intézkedései
alapján az ország teljes lefedettségét biztosító négy Képző Szervezet Konzorciumai
szakmai közreműködésével a kötelező és nem kötelező, valamint OKJ-s és hatósági
képzési formák szerint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 139/2008, ill.
50/2009. rendeleteknek megfelelően;
A PROGRAM LÉTREHOZÁSA ÉS ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE
A Program célja a leader-vidéki termelők piacra jutási feltételeinek megteremtése egy sikeres,
európai színvonalú országos piaci és bolthálózat kiépítésével és működtetésével. A Hálózat,
tagjai és egyben tulajdonosai közreműködésével, a másokkal való szoros együttműködésből
adódó termelési, beszerzési, értékesítési, logisztikai és disztribúciós (diverzifikációs)
előnyöket a franchise rendszeren keresztül kívánja önmaga és a fogyasztók számára is
elérhetővé tenni.
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A Program célja:
− A termelő számára biztos piaci felület megteremtésével olyan alternatíva nyújtása, amely
újrateremti és megőrzi a régi hagyományú, vásárlóközpontú kereskedelmi módszerek
alkalmazását, a megfelelő gazdasági megtérülést, egyúttal garantáltan jó minőségű
terméket, kedvező áron kínál a fogyasztó számára.
− A termelőt segítse a piaci igényeknek megfelelő termék kiválasztásában és előállításában,
az értékesítés során pedig a legfejlettebb piaci technikák alkalmazásával magas színvonalú
áruellátást korrekt árakon biztosítson a fogyasztó számára. Ennek érdekében egységes,
hagyományos és virtuális piaci- és bolthálózatot hoz létre és működtet.
− A termelőtől, feldolgozótól, a terméket, az árut a fogyasztóhoz menedzselő, továbbító
munkatársakig mindenkit folyamatos képzésben, illetve továbbképzésben részesít. A
LEADER Piac- és Bolthálózat előnye más értékesítési láncokkal szemben az, hogy a
Hálózat beszállítói maguk a hálózat- és terméktulajdonosok. A „termőföldről a család
asztalára” szinte közvetlenül kerül az élelem. Nincs közbeiktatott közreműködő - ami a
termék minőségének és a kiváló termék megfizethetőségének is a garanciája.
− A LEADER Piac- és Bolthálózat egyik legfőbb értéke az, hogy bárhol is az országban,
azonos elven működő és saját arculattal megjelenő, másoktól a termék minőségben és
árban is jól megkülönböztető, fogyasztó-orientált hálózat.
A PROGRAM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE - PARTNERSÉG
A PROGRAM PARTNEREI:
Magyar Agrárkamara, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Falusi és
Agroturizmus Országos Szövetsége, Terméktanácsok, Közép-Kelet-Európai Kis- és Közepes
Vállalkozók Szövetsége Egyesület, ÖKO-LAND Szövetség Egyesület
STRATÉGIAI PARTNEREK:
LEADER Helyi Akciócsoportok, Helyi Vidékfejlesztési Irodák, ÚMVP Képző Szervezetek
Konzorciumai, Termelői szervezetek
A Magyar LEADER Szövetség Együttműködési Keret-megállapodást köt a Programban
részvevő Akciócsoport arra illetékes vezetőjével. Az operatív feladatokban való részvétel
területi - formai - tartalmi kérdéseit illetően a Keret-megállapodás mellékletét képező
szerződés kerül aláírásra. Mivel minden HACS eltérő helyi adottságokkal, a sajátosságoknak
megfelelő HVS-sel, kapacitással, forrással, stb. rendelkezik, ezért kell egy, a Programba
jelenleg bejelentkezett 28 HACS-ra általánosan vonatkozó keret-megállapodást kötni, és ezt
fogjuk a helyi szerződésekkel konkretizálni. Erre érvényes az is, hogy azok a HACS-ok, akik
csak saját működési területükre vonatkozó feladatokat kívánják csupán felvállalni, azokra a
Program által fontosnak tartott teendőket konkretizálják a szerződésben; azok, akik a saját
működési területükön kívül más térségekben is szívesen vállalnak feladatot, azokkal pedig az
ennek megfelelő szerződés kerül aláírásra. A Programban a későbbiek során részt venni
kívánó HACS az ő területén most a munkát megkezdő HACS együttműködő partnereként
vehet csak majd részt, de nem lesz alanyi jogon az országos menedzsment szervezet tagja.
Azonban, ebben az esetben is, a Programhoz csatlakozó HACS-ot is ugyanazok a jogok illetik
meg, mint a gesztor HACS-ot a Programban való részvétel módját, a feladat ellátás díjazását
illetően.
Az Együttműködési megállapodás alapelemei:
− termelő kiválasztása - képzése - menedzselése a teljes folyamatban
− termék - piac - bolt menedzsment
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− helyi - térségi logisztika rendszerben feladat ellátás (adatgyűjtés, információ, koordinálás)
− képzésben részt vevő termelők, vállalkozások szervezése - képzési helyek biztosítása
Nem kötelező elemek:
− saját települési piaci megjelenés - saját bolt, üzlet működtetése, illetve ilyen partnerekkel
az együttműködés kialakítása
− más HACS-ok (csak a Programba be nem jelentkezettek!) területén a standard feladatok
ellátása
− a Programhoz a későbbiek során kapcsolódni kívánó HACS-csal (amelynek területén
feladatot lát el) való együttműködés kialakítása, annak a területnek a képviseletének az
ellátása a Program Tanácsban
− regionális szintű koordinációs munka vállalása és ellátása
− országos szintű feladatok (pl. Expo szervező bizottságában való részvétel) vállalása
− minden olyan plusz feladat vállalása, amely a Programhoz szorosan
kapcsolódik/kapcsolható.
A PROGRAM indításának időpontja: 2009. szeptember 9 - 13., a Budapesti Nemzetközi
Vásár (BNV) keretén belül megrendezésre kerülő AGRÁREXPO
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI
− A Programban részt vevő LEADER közösségek és azok tagjainak, a HACS működési
területén, illetve a szomszédos HACS (ha az alanyi jogon nem vesz részt a Programban)
területén élő termelők, fogyasztók és a termékek gazdasági és jogi érdekképviselete
országos szinten.
− A Program LEADER- módszerekkel történő elterjedését, szakmai fejlődését szolgáló
felvilágosító munka, tanácsadás, módszeres és rendszeres tapasztalatcsere biztosítása
országos és nemzetközi szinten.
− A Programban tevékenykedők és a résztvevők folyamatos képzése, tájékoztatása és
informálása - az ebben érdekelt egyéb szervezetekkel együttműködve - a helyzetüket és
munkájukat érintő kérdésekben.
− A magyarországi LEADER- mozgalom célkitűzéseinek megvalósulása érdekében a
Program sikeres menedzselése a nyilvánossági kapcsolatok kiépítésével és
működtetésével.
− A magyar LEADER Piac- és Bolthálózat kiépítése, a termelők piacra jutásának segítése, a
termék kínálat minőségi fejlesztése, az értékesítés elősegítése és támogatása.
− Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 1-2. tengelyének, illetve a 3. tengely négy
intézkedésének megvalósulását segítő képzési programok helyi, illetve térségi
megvalósulásában való együttműködés.
− Hazai és nemzetközi rendezvények, szakmai konferenciák, fórumok szervezésében való
együttműködés.
− A működés, a különböző rendezvények, szolgáltatások, képzések pénzügyi feltételeinek
megteremtése érdekében pályázatok benyújtása, illetve pályázati konzorcium(ok)
létrehozása.
VEZETÉS - MARKETING MENEDZSMENT RENDSZER - ELLÁTÁSI LÁNC
Az egész rendszer infokommunikáció technológia közreműködésével segíti a rendszer
működését - különös tekintettel a vezetői döntések előkészítésére, a marketing- és a
logisztikai menedzsment-munkákra.
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A PROGRAM MŰKÖDÉSE - ELVÁRÁSOK, OPERATÍV FELADATOK
Forma: KONZORCIUM - KLASZTER
A konzorcium: Szövetkezés nagyobb szabású közös pénzügyi műveletre, tőkebefektetésre,
projekt cél megvalósítására.
A klaszter: hasonló vagy egymáshoz kapcsolódó tevékenységet végző szereplők földrajzi
tömörülése, együttműködése horizontálisan, vagy vertikálisan kapcsolódó, önálló jogi
személyiségű cégek integrációja, melyek a kapcsolódó társadalmi intézményekkel a terv-cél
megvalósulása érdekében együtt dolgoznak.
TERMELŐI SZERVEZETEK/TÉSZ - PIAC
Alapvető elvárások a rendszerrel szemben:
− az EU-s trendeknek és normarendszereknek, valamint a hazai érvényes jogszabályoknak
való megfelelés és teljesítés
− hatékonyság növelése (termelés - feldolgozás - piacszervezés)
− a termelési/előállítási és fogyasztói költségek csökkentése
− termelési és piaci integráció, menedzsment
Működési jellemzők:
− résztvevő termelői szervezet/csoport szervezete (változások kezelése!)
− piac- és bolthálózat szervezete (változások kezelése!)
− pontos regisztráció
− naprakészség
− európai jogharmonizációhoz való illeszkedés
− magyar törvényeknek való megfelelés
− professzionális üzleti folyamatok integrált rendszere
− modern üzletvitel
− forráslehetőségek felajánlása
− információk folyamatos és gyors rendelkezésre állása
− döntési pontok részére operatív döntés-előkészítő infokommunikációs technológia
biztosítása, alkalmazása
− folyamatos monitoring feltételeinek megléte
− komplex kontrolling lehetőség
Termelők és fogyasztók által meghatározott piac érdekében elvégzendő feladatok:
− térkép: termelői - termelési - piaci lehetőségek
− térkép: termelési/feldolgozói erőforrások feldolgozása (termelő/termék/milyen célra)
− térkép: települési, térségi foglalkoztatás és munkanélküliség
− termelési/feldolgozói előrejelzések (projekt tervek)
− piaci szükségletek (hagyományos - nagybani - bolthálózat - eKereskedelem)
− termelői/feldolgozói előszerződések
− piaci előszerződések
− logisztikai program kidolgozása
− országos hálózati rendszer
− diszpécseri szolgálat
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

termelésbe bevont terület/idő, ütem
feldolgozói terület
betakarítás/idő, ütem, mennyiség
kiszerelés - feldolgozás/ idő, ütem, mennyiség
csomagolás/idő, ütem, mennyiség
ár/kinek - mikor - hol - sáv/limit
fizetési eszköz (Ft., helyi pénz, kártya)
szállítás/ idő, ütem, mennyiség
áru átadása/ idő, ütem, mennyiség
számlázás/fizetési idő
készletezés - tárolás
elszámolás a beszállítóval
visszáru kezelése
minőség-kontroll
promóció
marketing
kontrolling és monitoring
interaktív kapcsolattartási rendszer kidolgozása
illeszkedő vezetői döntések rendszere

A PROGRAM PÉNZÜGYI KÉRDÉSEI
A Program országos menedzsmentje non-profit módon történik. Az összes többi, a termelőtől
a különböző vezetési szintekig - beleértve valamennyi közreműködő szereplőt - a piaci
viszonyoknak megfelelő finanszírozásban részesül. Minden közreműködő saját üzleti
kockázatára vesz részt a Programban, saját vállalásának megfelelő mértékben és mértékig.
ÉRTÉKESÍTÉS
A piaci-értékesítési hálózatba csak és kizárólag a magyar vidéki gazdaságokban előállított,
megtermelt termékek (élelmiszertől a kézműves, művészeti termékektől kezdve a turisztikai
szolgáltatásokon át) csak magyar produktumokkal lehet részt venni. A piaci
megjelenés/részvétel csak a termelés szigorúan ellenőrzött minőségi-rendszer keretében
előállított, védjeggyel ellátott termékekkel lehetséges.
Maga az értékesítés franchise-rendszer keretében történik.
A piac megszervezésének négy formáját alkalmazzuk:
1) hagyományos piac,
2) nagybani piaci értékesítés,
3) saját bolthálózat (vegyes élelmiszer és un. kifőzde),
4) eKereskedelem (csomagküldő szolgálat).
Franchise Rendszer előnye:
− a Hálózat beszállítói maguk a hálózat- és terméktulajdonosok
− azonos elveken és arculattal megjelenő, másoktól a termék minőségben és árban is jól
megkülönböztető, fogyasztó-orientált piaci- és bolthálózat
− munkatársakig mindenkit folyamatos képzésben, illetve továbbképzésben részesít. A
tudás, a hozzáadott plusz az, ami eredményre vezet, sikerre visz
− termelő- és fogyasztópárti termelő - piaci- és bolthálózat.
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Tisztelt Akciócsoport Vezetők!
Kedves Leaderes Barátaim!
A leendő LEADER Boltok termékkínálatában fontos területet kap a húsellátás, a házi
készítésű hústermékek. Ennek érdekében az országban 30-50 vágó pont kialakítását
tervezzük. Egy vágó pont kb. 30-50 km sugarú körben lát el feladatot, amely kiterjed, az
alábbiakra:
1. a körzetben állattartási kapcsolat kiépítése elsősorban kistermelőkkel
2. teljes tenyészidőszak alatt a minőség ellenőrzése
3. szervezi az állattartás időbeni ütemezését, beszállítását
4. saját vágópontot és feldolgozó üzemet működtet (sertés, marha, kecske, birka)
5. a Program logisztikai rendszere által szervezett módon az adott helyre a termékeket
beszállítja
6. együttműködést alakít ki Veletek.
Résztvevői lehetnek már aktív, illetve új vállalkozók. Miden vállalkozó csak a Ti
közreműködésetekkel kerülhet be a Programba. Az erre való felkészülés érdekében egy ilyen
vágópont megtekintését szervezzük 2009. augusztus 11. (kedd) 8:45 órára Pétervásárára,
az FVM ASZK Mezőgazdasági Szakképző Iskolába.
Kérek mindenit, hogy ha van olyan ismerőse, akit vállalkozóként ez érdekelne, illetve megvan
az a személy, aki majd reszort munkaként ezzel fog foglalkozni, az jó lenne, ha részt tudna
venni ezen az üzemlátogatáson. Nem csak az üzem bemutatására kerül sor, hanem a vágási
műveleteket is végig követhetjük, valamint ott lesz a vágópontot felügyelő szakállatorvos is
az üzemeltetőn túl, akikkel erről konzultálni lehet. Azért ilyen gyorsan kerül sor a
szervezésre, mert ez egy iskolai vágópont és a nyári időszakban kevesebb a vágás.
A résztvevő nevét és telefonos elérhetőségét 2009. augusztus 10. 12:00 óráig kérjük közölni,
hogy még a délután folyamán be tudjuk jelenteni a résztvevőket.
A
vágópontokkal
kapcsolatos
egyéb
információk
a
honlapunkon
(www.magyarleaderszovetseg.hu) megtalálhatók.
Köszönöm az együttműködéseteket.
Nagykőrös, 2009. augusztus 5.
Üdvözlettel: Mészáros István
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AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM I. ÉS II. TENGELYÉHEZ
KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁT AZ ORSZÁG TELJES
LEFEDETTSÉGÉBEN VEZETŐ NÉGY KÉPZŐ SZERVEZET KONZORCIUMAI

a
MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK ÉS ERDŐGAZDÁLKODÓK SZÁMÁRA
(1) kötelező és (2) nem kötelező, valamint (3) OKJ-s és (4) hatósági képzési formákat
hirdetnek meg,
a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 139/2008, ill. 50/2009. rendeletei alapján.
A képzésben részt vevő kistermelők, családi-, mikro-, kis-és közepes vállalkozók lehetőséget
kapnak arra, hogy a Magyar LEADER Szövetség által koordinált - partnerségben a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózattal és az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási
Intézettel -, a vidék
FOGLALKOZTATÁSI - KERESKEDELEMI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FENNTARTHATÓ VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
keretén belül a
LEADER PIAC- ÉS BOLTHÁLÓZAT
alprogramjában is részt vehessenek.
Célunk az, hogy azok a termelők (kertészek, állattartók, élelmiszer-feldolgozók, kézművesek,
képző- és iparművészek, kulturális termékeket, használati eszközöket és tárgyakat előállítók),
boltosok, kisvendéglősök, akik a vidéki életformát választva részt kívánnak venni a vidéki
gazdaság újrateremtésében, saját maguk és családjuk számára élhető életfeltételek
megteremtésében (az önmaguk és családjuk szorgalmára alapozva), azok számára a piac
szervezésével egyidejűleg a részvételhez szükséges ismeretek megszerzésében is
felajánljuk segítő közreműködésünket.
Elektronikus úton lehetőség van a regisztrációs lap kitöltésével ingyenes tudás szint
felmérésre, amely alapján tudomást szerezhet felkészültségéről, és információt kap más, a
tudását bővítő képzésekről. Amennyiben igényli, úgy a jövőbeni (vállalkozásuk fenntartásával
kapcsolatos) pályázatokról is tájékoztatást kaphat. Külön megállapodás alapján folyamatos
tanácsadással, és a pályázatok megírásában is segítséget nyújtunk.
A képzés (amely 100%-os EU-s támogatást kap) részvételi díja, és bővebb információk a
honlapunkon megtalálhatók: www.magyarleaderszovetseg.hu
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Képző intézmények:
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM AGRÁRSZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK ÁLTAL VEZETETT KONZORCIUMOK:
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI – Budapest (Pest, Komárom-Esztergom megye)
KELET-MAGYARORSZÁGI – Jánoshalma (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok)
DUNÁNTÚLI – Szekszárd (Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas,
Veszprém, Zala)
valamint
ÚMVP ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÉPZŐ SZERVEZET A VIDÉK MEGÚJÍTÁSÁÉRT
KONZORCIUM
(Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg)
Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola
Elérhetőségek:
Tel/fax: 53/347-839, 20/483-0690; e-mail: mleaderszov@leader-homokhatsag.hu
Tel/fax: 29/551-031; e-mail: titkarsag@europazrt.hu
Információk még: a Helyi Vidékfejlesztési Irodák vezetőinél.
Kapcsolattartók (a nevek és címek az alábbi hiányzó helyeken 2009. augusztus 15. után
lesznek elérhetők):
Budapest:
Jánoshalma:
Szekszárd:
Gyöngyös: Dr. Piros Márta, mobil: 20/534-9789, e-mail: mpiros@karolyrobert.hu
Jelentkezni lehet: a fent megjelölt elérhetőségeken
Jelentkezési határidő:
1. 2009. augusztus 15.
2. 2009. szeptember 13.
3. 2009. október 15.
KÉRJÜK, HOGY A MELLÉKELTEN CSATOLT IGÉNYFELMÉRŐ LAP
VISSZAKÜLDÉSÉVEL JELEZZE FELÉNK RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT!
BÍZUNK ABBAN, HOGY SIKERES EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KÖZÖSEN TUDUNK
TENNI A MAGYAR ÉLHETŐ VIDÉK FENNMARADÁSÁÉRT!
Köszönjük.
A Programvezetés nevében:
Prof. Dr. Dinya László kandidátus
Mészáros István
társelnök
elnök
ÖKO-LAND Szövetség
Magyar LEADER Szövetség
elnök
alelnök
Vékony Ferenc József
koordinációs központ
vezető
Kelet-Közép-Európai KKV
elnök
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AGRÁREXPO – SZÜRETI FESZTIVÁL - vidéki ízek a BNV-n
AGRÁREXPO- 2009. Nemzetközi Agrár-Vidék Kiállítás és Vásár
Innováció: fiatal vállalkozók bemutatkozása; korszerű talajművelési
és növénytermesztési technológiák megújuló energiával (ÖKOLAND); kínai partnereink kiállítása,
Színpad +: hagyományőrző együttesek bemutatója; zene, tánc; szüreti
felvonulás; igazi SZÜRETI BÁL (szombaton 14 – 20-ig) és más
érdekességek,
Vidéki képző- és iparművészek, alkotók seregszemléje,
Kézműves mesterek remekei: szegedi papucstól a tojáspatkolásig,
Kertészek bemutatója: hazai zöldség- és gyümölcstermelők friss
áruja a standokon; TÉSZ-ek a hazai élelmiszer termékek garanciái,
Házi készítésű hús- és tejtermékek kiváló vidéki mesterei: kiállítás,
kóstoltatás, vásárlás (is),
Bor-, pálinka és eredeti gyümölcslevek kóstolása és vásárlása – BOR- ÉS PÁLINKA utca
20 bogrács egy soron: KEVI birkapörkölt, VECSÉSI káposzta a „C” Pavilon előtt,
Falusi és Agroturizmus
„műhelytitkairól”,

Országos

Szövetsége

(FATOSZ)

a

vidéki

turizmus

Ínyencségek: DÁNOSI és TÚRKEVEI „disznóságok”; KUGLI Kifőzde finomságai;
Vendégünk: a SZOLNOKI GULYÁS-FESZTIVÁL
Külföldi partner agrár-vállalkozók: Románia, Szerbia, Szlovákia
Kiállítás és vásár:
- kerti kisgépek és –szerszámok,
- öntözőrendszerek,
- fapadok, -asztalok, - székek, kerti bútorok,
- kertépítők, kertfenntartók,
- parti felszerelések,
- AKCIÓS NAGYBANI ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSVÁSÁR!
…HA MINDEZT NEM HISZI EL, JÖJJÖN, GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA SZEMÉLYESEN –
LEGYEN A VIDÉK VENDÉGE!
Magyar LEADER Szövetség – Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat – Magyar Agrárkamara –
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége – Kelet-Közép-Európai Kis- és
Középvállalkozók Szövetsége – FATOSZ – Borfalu Kht. – Magyar Gulyás Gasztro-Turisztikai
Egyesület – Ramsys Zrt.– Duna TV
Fő támogató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Az Agrárexpo-val kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:
Magyar LEADER Szövetség
Email: mleaderszov@leader-homokhatsag.hu
Tel/Fax: 53/347-839; Mobil: 20/483-0690
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Szarvasgede Község Önkormányzata:

Szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2009. augusztus 15-én,
a szarvasgedei Kastélykertben tartandó VII. Falunapra
Főzőverseny
Szarvasgede legfinomabb gulyása díjért
Süteménysütő verseny)
Szarvasgede legfinomabb süteménye díjért
Szarvasgede legfinomabb Nyögvenyelője díjért
A főzőversenyre augusztus 13-ig lehet nevezni.
Jelentkezni lehet: Tóth Jánosné polgármesternél (06-30-696-3941)
Gyetvai Zsolt (06-20 405 7095/ falugondoknál.

Programok

Szentmise: 10.00
Gyermekprogramok :
Kézművesfoglalkozás, Arcfestés, Ugrálóvár, csúzda
Főzőverseny kezdete : 09.00
15.00 Megnyitó
Ünnepi köszöntőt mond : Becsó Zsolt a megyei közgyűlés elnöke
Tóth Jánosné polgármester köszöntője
Óvodások köszöntője
A falu legfiatalabb és legidősebb lakójának köszöntése
Kéknefelejcs Népdalkör előadása (Csécse)
Őszirózsák Nyugdíjas Baráti Kör (Buják)
(tánc és dalcsokor)
Az Egyházasdengelegi Iskola diákjai
(Táncoló talpak)
Versenyek díjazása
Szivárvány tánccsoport (Csécse)
Pillangó Mazsorett Csoport (Mátraszőlős)
Őszi Napsugár Nyugdíjas Klub (Szarvasgede)
(a közelmúlt felidézése, dalokban)
Záróműsor: Kán-Kán (Szarvasgede)
Tombolahúzás
Vacsora
Szabadtéri bál : 20.00 Zenél : Bacsa Tamás
15
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MEGHÍVÓ A VARSÁNYI LEPÉNYFESZTIVÁLRA
2009. augusztus 15.
Helyszín: Faluközpont /Szabadtéri Színpad/
Kóstolják meg a messze-földön híres varsányi lepényeket!
Túrósat, káposztásat, meggyeset, szilvásat, melyeket a helyszínen felépült kemencékben
sütünk!
A Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület szervezésében:
Nógrád megyéből és az ország különböző településeiről érkezett amatőr színjátszók vidám
zenés darabokkal szórakoztatják a kedves közönséget.
Továbbá:
- a Kézművesek udvarában fazekas, kosárfonó, késes, csuhés, gyöngyfűző, horgoló és
mézeskalácsos kínálja a portékáit.
- a Gasztronómiai udvarban igazi palóc ételeket kóstolhatnak meg:
töltött káposztát, babgulyást, csirke pörköltet nokedlivel, továbbá pacalt, birka pörköltet.
Vadászaink vadpörköltet, míg a varsányi horgászok halászlevet főznek!
Megkóstolhatják a kemencében sütött, helyben készült finom pizzákat és kemencés lángost!
Varsányban palackozott borokat, lekvárokat és helyi termékeket is vásárolhatnak!
10:00 órától köszöntő
• Gyarmati Színkör: Vitéz László
• Andi Színjátszósai: Twist Olivér /részletek/
• Avar Színpad előadása
• Kutyás bemutató
• Gyarmati Színkör: Vidám műsor
• Arcok Álruhában Amatőr Ifjúsági Színtársulat:
Operett dalok és kabaréjelenetek
• Dejtári asszonyok előadása
• Avar Színpad előadása
• Pászto-rock: Musical dalok
• Avar: A kakas című darab
• Meglepetés műsor az ÚMVP támogatásával
• Körülbelül este 6 órakor tombolasorsolás.
Kísérő rendezvényeink:
Kiállítás a Művelődési Házban: a Mátranováki Faluhelyi major
Néprajzi gyűjteményéből /Pásztoreszközök címmel/.
A Falumúzeum állandó kiállításával várja Önöket!
Megtekinthető a Szent Mihály templomunk és a Magyarok Nagyasszonya Kápolna.
Program:

Egész nap hintózási és lovaglási lehetőség, íjászkodás, kutyabemutató, kézművesház a
gyerekeknek. Motoros bemutató.
A büfét a Stella söröző szolgáltatja. Este szabadtéri bál. Zenél: Holecz Attila
Szeretettel invitálják Önöket Palóc út menti településünkre, a Varsányi Faluszépítő,
Hagyományőrző és Kulturális Egyesület tagjai! Rendezvényünk fő támogatója: ÚMVP, NCA,
Nógrád Megye Önkormányzata.
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