
Meghívó a Magyar Vidék Napjára – 2013.10.26. 

 

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Állandó Titkársága megbízásából ezúton tisztelettel 

tájékoztatom, hogy 2013. október 26. napján kerül megrendezésre a "MagyarVidék Napja" 

elnevezésű, egész napos rendezvény a Millenáris "D" épületében. Jelen levelem 

mellékleteként küldöm az esemény hivatalos meghívóját, a szakmai konferencián elhangzó 

előadások listáját és egy 16 oldalas kiadványt az eseménnyel kapcsolatosan. Felhívom szíves 

figyelmét, hogy a nap folyamán megrendezésre kerülő programok kicsik és nagyok részére 

egyaránt érdekesek.  

A fellépők, valamint a Vidék Mustra termelői gondoskodnak a jó hangulatról és az ellátásról. 
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Tisztelt Partnerünk! 

Kedves Barátunk! 

 

 

Lassan közeledik az év vége, amikor egy hét éves költségvetési ciklus zárul az Európai Unió 

életében. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési 

támogatások a 2007-2013-as időszakra vonatkozó Darányi Ignác Terv Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program szerint érkeztek a vidék Magyarországára. 

Ilyenkor időszerű visszatekinteni és értékelni az elmúlt éveket, számba venni az elért 

eredményeket. Ebből az apropóból szerveztünk egy országjáró sorozatot, melynek 

zárórendezvényét 

 

a Magyar Vidék Napján, 
 

2013. október 26-án (szombaton) tartjuk Budapesten, a Millenáris D csarnokában. 

 

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt az egész napos programra. Az esemény alkalmat ad arra, 

hogy személyesen is megismerkedhessen az ÚMVP eredményeivel, valamint közvetlen 

kapcsolatba léphessen azokkal az emberekkel, akik a program segítségével bővítették vidéki 

vállalkozásukat, munkahelyeket teremtettek, szebbé, élhetőbbé tették lakókörnyezetüket, 

korszerűbbé és versenyképessé tették gazdaságukat. 

 

További sikeres együttműködésünkben bízva, 

 

Üdvözlettel: 

 

Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid 

      főigazgató 
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Vidékfejlesztési konferencia 

2013. október 26. 11:00-16:00 

 

 

Konferencia - előadások sorrendje 

11:00 Kovács Norbert (Cimbi), a Veszprém Megyei Néptánc Egyesület elnöke – 

Hagyományőrzés kistelepüléseken 

11:30 Dr. Mikula Lajos, az AGRYA – Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének 

ügyvezető elnöke – Fiatalok Vidéken 

12:00-13:00 szünet (az ünnepélyes megnyitó idejére) 

13:00 Dr. Csizmadia László, a FATOSZ elnöke – Köles reneszánsza 

13:30 Németh Franciska, a MÁTÉSZ-FRUCT Kft. PR menedzsere – A hazai 

iskolagyümölcs program hosszú távú céljai és hatásai az egészséges életmód kialakítása terén 

14:00 Dr. Kozák Péter, a CEVA-PHYLAXIA Zrt. igazgatója – Hogyan válasszunk 

egészséges és jó húst a hentesnél 

14:30 Nagy Dénes, vezető szakmai tanácsadó, NAKVI – Népi építészet 

15:00 Dr. Balázs Géza, a DUE alelnöke – Tájnyelvi eszközeink 

15:30 Ferenczi György, előadóművész – Népzene és rock&roll 



Október 26.
Budapest, Millenáris Park ,,D” épület
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 Tisztelt Olvasó!

Eljött az a pillanat, amikor nem azért 
kell küzdenünk vidéki embereknek, 
gazdáknak, hogy bizonyítsuk, van he-
lyünk a nap alatt. A vidékfejlesztés 
terén számos eredményt tudunk fel-
mutatni, melyek nem csupán ada-
tok és jogszabályok. Megváltozott az 
emberek gondolkodása, látásmódja; 
napról-napra nő a vidék vonzereje. Ma-
gyarország vidéki tájai visszakapták ar-
cukat. Folyamatosan erősödnek a helyi 

közösségek, és újra színt kapnak azok a jegyek, amelyek gazdaggá teszik falvain-
kat, tájegységeinket.
 Magyarország kormánya és a vidékfejlesztési tárca legfontosabb célkitűzése a 
természeti értékeink megőrzése mellett az, hogy egészséges életkörülményeket 
és szilárd alapokon nyugvó, ugyanakkor a piac változásaihoz rugalmasan alkal-
mazkodni képes gazdasági hátteret biztosítson a magyar embereknek.
 Az agrártárca a mezőgazdaság fejlesztésével, a termő- és vadgazdálkodás te-
rületeinek megóvásával, azok megfelelő használatával a jó minőségű, hazai ter-
mékekre épülő élelmiszerellátás ösztönzésén felül, a vidéki közösségek életmi-
nőségének javításán, illetve az agrár-, és vidékgazdaság versenyképességének 
felemelkedésén dolgozik. Mindezek egyik alappillére az európai uniós források 
megfelelő felhasználása.
 A kormány  komoly erőfeszítéseket fordított a magyar húsipar helyzetének stabi-
lizálására, valamint a húsipari dolgozók munkahelyeinek védelme érdekében.
Megkezdtük a Hungarikum törvény végrehajtását, amely nemzeti kincseink védel-
mét szolgálja. De legnagyobb kincsünk, a magyar termőföld védelmét is megoldot-
tuk: a külföldi és belföldi spekulánsok ellen Földtörvényt alkottunk.
A Magyar Vidék Napja igazi ünnep, ahol mindezekkel a sikerekkel megismerked-
hetnek a Millenárisra látogatók, ehhez kívánok hasznos időtöltést és jó olvasást!

 
Dr. Fazekas Sándor

vidékfejlesztési miniszter

KÖSZÖNTŐ - DR. FAZEKAS SÁNDOR



Büszkék vagyunk virágzó vidékünkre! Év  
végén zárul egy hétéves költségvetési időszak  
az Európai Unió történetében. Az Európai  
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyúj-
tandó vidékfejlesztési támogatások a 2007-
2013-as időszakra vonatkozó Darányi Ignác Terv 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program sze-
rint érkeztek a vidék Magyarországára.
 Minden magyar falu, város és tanya fontos 
számunkra, ezért olyan szellemben használtuk 
fel ezeket a támogatásokat, hogy azzal segít-
sük a vidék versenyképességének növekedését, 
erősítsük a város és vidék kapcsolatát. Támo-

gattuk a közvetlen értékesítést, hogy a friss, egészséges, jó minőségű termé-
kek egyenesen a termelőktől kerülhessenek a magyar családok asztalára, és 
egyszerűsítettük az őstermelői igazolványhoz jutás feltételeit, aminek köszön-
hetően közel 340 ezer gazda megélhetési feltételei javultak.
 A 2007 és 2013 közötti uniós költségvetési ciklusban jelenlegi árfolyamon 
mintegy 1400 milliárd forint támogatás állt Magyarország rendelkezésére me-
zőgazdasági és vidékfejlesztési célokra. Az összeg több mint 90 százalékát már 
lekötötték, így a ciklus végéig várhatóan nem marad elköltetlen forrás. Az 1400 
milliárd forintos keret 66 százalékának kifizetése történt meg eddig, s összesen 
220 ezer pályázó részesült támogatásban. Ezek a támogatások az önrészekkel 
együtt 2013 végéig csaknem 3000 milliárd forint értékű fejlesztést tesznek le-
hetővé a magyar vidék számára, az ott élők életminőségének javítására.
 Az elmúlt időszakban olyan fejlesztések valósultak meg hazánkban, amelyek 
egyenként is, összességében pedig hatványozottan segítették elő a vidéki em-
berek életkörülményeinek javulását, erősítették közösségeiket, és növelték a 
magyar vidék vonzerejét.
 Ismerje meg közös eredményeinket a Virágzó Vidékünk Roadshow záróren-
dezvényén, a Magyar Vidék Napján és mellékletünket lapozva!
Jó időtöltést kívánok!

V. Németh Zsolt
Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

ELŐSZÓ - V. NÉMETH ZSOLT



A Vidékfejlesztési Minisztérium és 
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
(MNVH) közös kiadványát veheti kézbe 
az Olvasó, amely az Európai Unió által 
kötelezően előírt eredménykommu-
nikáció része. Kiadványunk azt a ren-
dezvénysorozatot hivatott bemutatni, 
amelyet a Darányi Ignác Terv Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program 
által finanszírozott fejlesztések be-
mutatására szervezett Hálózatunk.
 Az MNVH megalakítását európai 
uniós jogszabály írta elő, feladata a vi-

dékfejlesztésben érdekelt összes szereplő hálózatba szervezése, így az érintett 
kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, gazdálkodó és társadalmi 
szervezetek, szakmai testületek tevékenységének összehangolása.
 Célunk és hivatásunk, hogy az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban együttmű-
ködő 28 tagországgal megismertessük a magyar fejlesztési eredményeket és  
a hazai vidékfejlesztő közösségek is tanulhassanak külföldi mintákból. Ezért 
kérte fel Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr Hálózatunkat, hogy mi 
szervezzük meg ezt a programsorozatot, ahol hazánk vidékfejlesztési eredmé-
nyeit szeretnénk bemutatni a 2007 és 2013 közötti költségvetési ciklusból.
 A Virágzó Vidékünk Roadshow utolsó állomásához közeledünk, amelyet  
a Magyar Vidék Napján a Millenáris Park ,,D” csarnokában tartunk. Ez a nap 
kicsiknek és nagyoknak is egyszerre nyújthat hasznos kikapcsolódási lehető-
ségeket, emellett pedig új információkkal gazdagodhatnak.
 Az itt bemutatott jó példákkal, jó gyakorlatokkal is közelebb léphetünk a kö-
vetkező hét év sikeréhez. Szeretnénk rámutatni, hogy az uniós források min-
denki számára elérhetőek és a pályázatok megvalósításával elért sikerek nem 
csupán számadatok, hanem kézzelfogható, jelentős eredmények, amelyek  
a magyar vidék és polgárai felemelkedését szolgálják.
 Az október 26-i programhoz jó szórakozást kívánok és sok olyan tapasztala-
tot, amellyel még sikeresebbé tesszük a következő időszakban lakóhelyünket, 
vidékünket!

Dr. Medgyasszay László
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke

ELŐSZÓ - DR. MEDgyASSZAy LÁSZLÓ





TANÁCSKOZÁS – ISMERETÁTADÁS
ÉTELBEMUTATÓ ÉS KÓSTOLÓ

2013. október 25.
Budapest V. Alkotmány utca 9-11.

I.TANÁCSKOZÁS 

Helyszín: BgF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
Budapest, Alkotmány utca 9-11. V. előadó terem.
    
Regisztráció 8.00-9.00 Aulában
Megnyitó 9.00 – 9.20 Köszöntések

9.20 - 9.50 1.Történelmi emlékek
9.50  - 10.20 2. Növénytermesztés mezőgazdaság, 

takarmányozás
10.20 -10.40 3, Malomipar

Kávészünet 10.40 - 11.10
11.10  - 11.40 4, Élelmezéstudomány
11.40  - 12.20 5, Táplálkozás élettan
12.20 - 12.30 6, Köles készítmények a magyar kony-

haművészetben, cukrászatban, keresk-
edelemben

Ebéd 12. 30 -14.00 ÉTELBEMUTATÓ és KÓSTOLÁS
14.00 – 14.20 7, Italok kölesből
14.20 – 14.40 8, Fogyasztási szokások  
14.40 - 15.10 9, Vidékfejlesztés - Falusi turizmus 
15.10 - 15.40 10. Köles PIACA és piackutatása 



MűSORVEZETŐ: BORBÁS MÁRIA

KALÁKA EGYÜTTES

A Kaláka együttes 1969-ben alakult Budapes-
ten. Verseket énekelnek és népzenét játszanak 
saját feldolgozásban. Muzsikájuk sokszínű és 
a versekből következően sokstílusú. Az egyéni 
hangzást a négy énekhang, a klasszikus és népi 
hangszerek együttes játéka adja.



2010-ben alakult ki végleges formájára a Karak 
zenekar, amikor azt találták ki, hogy újabb gi-
táros helyett -azt kiváltandó- egy népi brácsást 
keresnek, akit meg is találtak Kapiller Mátyás 
barátjuk személyében. Így az addig is erős nép-
zenei hatások felerősödtek és így lett teljes a 
leginkább „indie-folk”-ként jellemezhető zene-
kar. Az angolszász „alternatív” rock és a nép-
zene szokatlan kettőssége adja azt az igazán 
különleges hangzást, amelytől a zenekar újsze-
rű, de mégis valahol a régiből építkezik. Az első 
háromszámos EP-t követően újabb 3 dalt rögzí-
tettek, amelyek hamarosan elérhetővé válnak.

FERENCZI GYÖRGY ÉS A RACKAJAM

Ferenczi György és a Rackajam az a zenekar, 
amely – Hobó után – a legtöbb verset tartja 
repertoárján. A világ egyik legjobb szájhar-
monikásaként kitüntetett zenész, a Rackajam 
együttessel 2005-től közösen játszik fúziós ze-
nét, amiben fontos szerepet tölt be a magyar 
népzene és világzene. Akusztikus hangszereken 
adják elő a blues klasszikusokat és saját hang-
szerelésű dalaikat, számos esetben magyar köl-
tők verseit választják dalszövegül, hogy ezzel is 
népszerűsítsék a költők versbe szedett gondola-
tait, és a magyar irodalmat.

KARAK ZENEKAR

VIDÉKFEJLESZTÉSI KONFERENCIA



A Virágzó Vidékünk Roadshow augusztus 3-án indult útjára azzal a céllal, 
hogy bemutassa a magyar vidékben rejlő lehetőségeket és a Darányi Ignác 
Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program jóvoltából megvalósuló fej-
lesztéseket. A programnak köszönhetően hazánk 2007 és 2013 között 1400 
milliárd forint összegű európai uniós támogatáshoz jutott, amely az önré-
szekkel együtt mintegy 3000 milliárd forint értékű fejlesztést eredményezett 
a magyar agrárium és vidékfejlesztés számára.



Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a roadshow kisújszállási állo-
másán tartott beszédében elmondta, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesz-
tési Program keretében jutott forrás a vidéki élet szinte minden területére. 
A támogatásból állattartó telepeket korszerűsítettek, tanyákat újítottak fel, 
modern vágópontokat építettek, korszerűsödött a szántóföldi és kertészeti 
növénytermesztés, és számtalan kis- és középvállalkozás nyert támogatást, 
hogy működését versenyképesebbé tehesse.  



A vidék fejlődését bemutató rendezvénysorozat első állomása Nagykanizsa 
volt, azt követően az érdeklődők Szekszárdon, Kunszentmiklóson, Kisújszál-
láson, Hatvanban és Hódmezővásárhelyen is bekapcsolódhattak a roadshow 
színes forgatagába.

Rákóczi Ferenc és Azurák Csaba műsorvezetőként garantálta a vidám han-
gulatot, a termelők és a közönség bevonásával interaktívvá tették az egész 
napos programot.

A vállalkozó kedvűek talicska-kerékcserében és népdalfelismerésben 
mérhették össze erejüket és tudásukat, a gyerekeket játszóház és bábe-
lőadások várták. Volt itt minden, mi szem-szájnak ingere, sajtkészítők, 
borászok, pékek, lekvárkészítők adtak ízelítőt portékájukból, miközben  
a színpadon helyi fellépők gondoskodtak a színvonalas szórakoztatásról.



A legnagyobb érdeklődés az X-fak-
tor énekeseinek produkcióját övezte,  
Janicsák Veca és Kocsis Tibor koncert-
jén kicsik és nagyok együtt énekelték  
az ismert slágereket.



A termelői piac ínyencségei és a táncos, énekes produkciók mellett a ko-
molyabb témák megvitatására is lehetőség nyílt. A Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, és a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat munkatársaitól az érdeklődők hasznos információkat 
kaphattak a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban. A projektek megvalósí-
tásáról pedig maguk a pályázati nyertesek meséltek standjuknál, ahol a fej-
lesztések eredményeit fotók vagy termékek formájában be is mutatták.



Október 26.
Budapest, Millenáris Park ,,D” épület

ÉREZZEN RÁ A VIDÉK ÍZÉRE!

PROGRAMOK AZ EGÉSZ
CSALÁD SZÁMÁRA!

A BELÉPÉS INGYENES!



Ajándék 

Kupon Látogasson el rendezvényükre és hozza magával ezt  
a szelvényt, melyet ajándékokra válthat be.

PECSÉT 
GYŰJTŐ

OKTÓBER 26. 10:00

MUTATVÁNYOSOK
KÜRTŐSKALÁCS KÉSZÍTÉS
VIDÉKMUSTRA

NÉPTÁNC TANULÁS
SOK-SOK MEGLEPETÉS

11:00-12:00 KALÁKA EGYÜTTES
16:30-17:30 KARAK ZENEKAR
18:00-19:00 RACKAJAM

EGÉSZ NAPOS CSALÁDI PROGRAMOK
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