2019. július 23.
Tisztelt Partnerem!
Ön a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat júliusi, Baranya megyei hírlevelét olvassa. Az MNVH megyei hírlevélének célja,
hogy havi rendszerességgel, új információkkal szolgáljon pályázati lehetőségek, együttműködések, jó gyakorlatok és a
megyénket érintő programok tekintetében. Elsősorban Baranya megye falvaiban és kistelepülésein működő
önkormányzatoknak, vállalkozásoknak és civil szervezeteknek kívánunk tájékoztatást nyújtani az itt megjelenő
írásokkal.
Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem keressen a hírlevél végén található elérhetőségeimen, állok
rendelkezésére.
Üdvözlettel:

Vanyúr Arnold
MNVH Baranya megyei területi felelős

Ez történt az elmúlt hónapban
Egy tonna dinnye fogyott el a kóstolón
A hazai, ormánsági dinnye népszerűsítése volt a célja az immár hagyományosnak mondható kóstoltatásnak. A július 19én, a pécsi Kossuth téren megrendezett akció igen népszerű volt, hiszen alig több mint egy óra alatt elfogyott az egy
tonna görögdinnye. A pécsi dinnyepromóció célja egyrészt az volt, hogy az emberek megismerjék a környéken
termesztett kitűnő minőségű gyümölcsöket és az, hogy meg tudják különböztetni a hazait a külfölditől, illetve egyúttal
népszerűsítették az őstermelőket is. Ebben nagy szerepet játszik az a különleges dinnyevédjegy, mely egyértelműen
jelzi, hogy helyben termett gyümölcsöt fogunk a kezünkben. A matricák termelői azonosítóval is el vannak látva, melyet
egy különleges Keresd a dinnyést! elnevezésű okostelefonos alkalmazásba is betáplálhatunk. Az applikáció segítségével
pontos adatokat kapunk arról, ki termelte a dinnyét, illetve arról is, hogy a gyümölcs honnan és milyen körülmények
között került a piacra.
A dinnyekóstoltatáson Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke úgy fogalmazott, a baranyai
termelők ebben a szezonban is kiváló minőségű dinnyét termesztettek, amiket a belföldi és a külföldi piacokra is nagy
mennyiségben tudnak eljuttatni. Müllerné dr. Juhos Bernadett, a megyei kormányhivatal főigazgatója elmondta,
különböző szervezeti egységeiken keresztül ellenőrzik a dinnyetermelés folyamatának összes fontos állomását, a
kezdetektől egészen a piacra kerülésig.

A XXVI. Szentlőrinci Gazdanapok” rendezvény sajtótájékoztatója

2019. július 22-én került megrendezésre a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány konferencia termében a
XXVI. Szentlőrinci Gazdanapok” hivatalos sajtótájékoztatója. A rendezvényről a média képviselőit és a megjelent
érdeklődőket Dr. Győrvári Márk kuratóriumi elnök, Pohl Marietta ügyvezető igazgató, Végh Gábor vásárigazgató
tájékoztatták.
Dr. Győrvári Márk kiemelte, hogy 26 éve a Szentlőrinci Gazdanapok a Baranya Megyei Vállalkozói Központ
Alapítvány legnagyobb rendezvénye, sikere a látogatók körében a mai napig töretlen. Ez a nagyszabású agrárkiállítás
kivételes, és szakmailag is izgalmas kínálatot biztosít az érdeklődők számára.
Tavaly az elmúlt huszonöt évet ünnepelték, idén a következő évtizedeket nyitják meg színvonalas rendezvényükkel.
Büszkék arra, hogy a kiállítás nem csak a Dél-Dunántúl legnagyobb agráreseménye, hanem országosan, sőt
nemzetközileg is elismert. Céljuk továbbra is a mezőgazdaságot és élelmiszeripart erősíteni, a hazai termékeket
bemutatni, továbbá az érdeklődők számára a szakmaiságon túl (gépkereskedelmi kiállítások), szórakoztató
programokkal is szolgálni.
Pohl Marietta, a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány ügyvezetője részletesen ismertette a programot.
Az idei Gazdanapok mottója „A szántóföldtől az asztalig” lesz, a hazai előállítású élelmiszertermékeket állítva a
középpontba. A Gazdanapok fővédnökei Nagy István agrárminiszter, Jakab István az Országgyűlés alelnöke, a
MAGOSZ elnöke, aki egyben az idei díszvendég. Székelyföld bemutatkozásának fővédnöke Tőkés László, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács elnöke, európai parlamenti képviselő, aki jelenlétével is megtiszteli a kiállítást. Az Erdélyből
érkezők mellett Németországból, Horvátországból és Szlovéniából is jönnek kiállítók, s természetesen a hazai
agrárszektor színe-java is jelen lesz.
A XXVI. Szentlőrinci Gazdanapok augusztus 2-án, 10 órakor, az ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét.
Ezt követően kerül sor a szakmai napra, számos olyan területet érintve, mely a mindennapi gazdálkodásban egyre jobban
fókuszba kerül. A rendezvény fő támogatója, a Takarék Csoport – Takarék Agrár Igazgatósága agrárfinanszírozási
kerekasztalra várja a gazdaságok vezetőit, vállalkozásokat, a digitális agrárstratégia, a precíziós és ökológiai
gazdálkodás jut főszerephez. Ismét lesz Agrárfórum, amit Jakab István az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke
tart. A napot a vidékfejlesztés LEADER területének aktualitásaival kapcsolatos műhelybeszélgetés zárja.
A szántóföldi bemutatóra pénteken délután és szombaton délelőtt kerül sor.
Ebben az esztendőben újra megrendezik az Agro Naplóval közösen a Gazdanapok ÁSZAI versenyt, ahova a DASzK
dél-dunántúli régió mezőgazdasági középfokú intézményeiben tanuló diákokat hívták meg. Idén – megduplázva a
tavalyi számot – hat intézményből - Sellye, Szentlőrinc, Villány, Lengyel, Szekszárd, Kaposvár - érkeznek öt-öt fős
csapatok, de Székelyudvarhelyről is várnak egy csoportot. A feladatok összeállításakor a legfontosabb szempontnak a
játékosság mellett azt tartották, hogy az egyes intézmények tanulói bepillantást nyerhessenek a másikban folyó szakmai
képzésbe is, s ezzel átfogóbb képet kapjanak a mezőgazdaság egészéről, annak egyes ágazatairól. A versenyt támogató
szakmai partner a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara, aki egyben
a zsűrit is biztosítja.
Továbbra is megmaradnak, sőt bővülnek a tematikus „udvarok". Idén ismét megtekinthető lesz az őshonos gazdasági
állatokat bemutató „Őshonos" udvar szürke marhával, juhfajtákkal és parlagi szamárral. A „Baranya" udvarban, a
Nemzeti Értéktárba bekerült speciálisan baranyai tyúkfajta és az őshonosnak számító Magyar Óriás nyúl, továbbá a
Baranyára jellemző, megyénk hírnevét öregbítő juh és lófajták színesítik az állatok seregletét, valamint kiemelten
Baranya megyére jellemző értékek és programok kerülnek bemutatásra. A Káca-udvar a vidéki életről, a
gasztronómiáról szól majd, s itt alakítanak ki a gyerekek számára kézműves-foglalkoztatót, amit a kicsik elkészítenek,
haza is vihetik. Az udvarok között egy újdonság is lesz, ami a szakmát, a szakembereket az információszerzés oldaláról
kicsit másként igyekszik majd megszólítani, ez a Média-udvar, ahol a Magyar Mezőgazdaság is megjelenik, amely a
Szentlőrinci Gazdanapok 2019 rendezvény hivatalos lapja.

Országos Vadászkamara Baranya Megyei Szervezete és a NAK Baranya Megyei Igazgatósága közös szervezésében
vaddisznó pörkölt főzést, ingyenes ételkóstoltatást tart a szombati napon, 12 órától, melynek célja a magyarországi
vadhús fogyasztás népszerűsítése. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Vadászkamara mellett együttműködik a
Magyar Dinnyetermelők Egyesületével is, melynek eredményeként közös dinnyepromóciókat szerveznek, így a
Szentlőrinci Gazdanapokon is megkóstolhatják az érdeklődők az ormánsági dinnyét.
A szakmaiak mellett idén is lesznek szép számmal szórakoztató programok, köztük ismét szurkolhatnak a Szentlőrinci
Vágta versenyzőinek, lesznek huszárok, Zrínyi-vitézek, különféle versenyek, például csizmadobás és a nemek közötti
traktoros ügyességi verseny. Mindezek mellett a gyerekek íjászkodással, pónilovaglással, ökör-fogatozással és légvárral
tölthetik idejüket.
Végh Gábor vásárigazgató elmondta, hétfőtől fogadják a vásár területén a kiállító cégeket, és termelőket, akiknek így
összesen négy napjuk van a standok felállítására, a kiállítási terek berendezésére. Emellett felhívta a figyelmet a
rendezvény hivatalos honlapjára, melyet folyamatosan frissítenek a legújabb információkkal.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot a sajtótájékoztatón Vanyúr Arnold, Baranya megyei területi felelős képviselte.

A büdzsé garantálja az agrárium biztonságos növekedését
A jövő évi költségvetés garantálja a magyar agrárium erősödését, biztonságos növekedését és újabb áfacsökkentéssel
segíti a családokat – mondta Dr. Nagy István agrárminiszter a július 11-én, Budapesten megrendezett sajtótájékoztatón.
Kiemelte, hogy jövőre az idei évhez képest 12 milliárd forinttal bővül az Agrárminisztérium költségvetése, és a
többletforrásoknak köszönhetően megteremthetők azok a lehetőségek, amelyek az ágazat versenyképességét és
termelőképességét fokozzák.
A jövő évi büdzsében az agrárium szinten minden területére több jut, így tovább erősítik az élelmiszerbiztonságot, az
állategészségügyet, fejlesztik az agrárkamarai vidéki hálózatot, a nemzeti parkokat, a meteorológiai szolgálatot.
Emellett a tárca folytatja az agrárium fejlesztését nehezítő osztatlan közös földtulajdonok megszüntetését, a zárkertek
fejlesztését, a magyar borászat és a méhészek támogatását.
Dr. Nagy István kifejtette, hogy jövőre 5,5 milliárd forinttal nő a tárca által fenntartott intézmények finanszírozására
fordítható összeg 2018-hoz képest. Jövőre többletforrást kap többek között a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(Nébih), ennek mértéke egymilliárd forint, a mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei pedig 2,2 milliárd
forinttal nagyobb összegből gazdálkodhatnak majd. Mintegy 688 millió forinttal több jut a génmegőrzési intézményekre,
de jobban járnak a nemzeti park igazgatóságok, mivel 140 millió forinttal nagyobb összegből gazdálkodhatnak majd
2019-ben, mint idén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 600 millió forint többletforrást kap egy új időjárási radar
létesítésére, amely az országos jégkármegelőző rendszer munkáját segíti majd.
A miniszter ismertette, hogy az agrárágazati célfeladatokra fordítható összeg 5,77 milliárd forinttal nő majd jövőre 2018hoz képest, a 79. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK) szervezésére 1,2 milliárd forint jut, a
vidéki hálózat fejlesztésére több mint 897 millió forint áll jövőre rendelkezésre, a Tokaj-hegyaljai borvidéken
megvalósuló szakmai feladatok támogatására 688 millió forintos keretet biztosít a kormány. Kiemelte, hogy 2019-től
újabb áfacsökkentés segíti a magyar családokat. A tartós és féltartós (UHT, ESL) tejek áfája is 5 százalékra csökken,
amivel 20 milliárd forintot spórolnak a családok.
A kormány célja az, hogy a legkisebb áfa terhelje a legfontosabb élelmiszereket, ugyanakkor a mérséklésnek
gazdaságfehérítő hatása is van. A gabonatermékek esetében a kormány javaslata alapján 2018. december 31-ét követően
is fennmarad a fordított adózás rendszere. A miniszter rámutatott: a tisztán nemzeti költségvetésből megvalósuló
támogatások jövőre 2010-hez képest mintegy 50 milliárd forintról csaknem 99 milliárd forintra nőnek, az uniós
kiegészítéssel működő támogatások pedig megnégyszereződnek, és elérik a 12 milliárd forintot. Kitért arra is, hogy a
következő uniós költségvetésről már megkezdődtek a tárgyalások, Brüsszel egy olyan költségvetési javaslatot készített
elő, ami többek között a magyar gazdáktól venne el pénzt, amiből a bevándorlást elősegítő célokat támogatná. A
kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a gazdák érdekei ne sérüljenek – jelentette ki Dr. Nagy István.

Magyarországon lesz a 2021-es precíziós gazdálkodási konferencia
Az elmúlt évek egyik legizgalmasabb mezőgazdasági szakterülete a high-tech megoldásokra épülő „precíziós
gazdálkodás”. Ezért is óriási siker, hogy a terület legfontosabb európai, tudományos eseményének legközelebb
Magyarország ad otthont – olyan új témákkal mint a Big Data elemzése öntanuló szoftverekkel.
A néhány hete a franciaországi Montpellier-ben megtartott 12. Európai Precíziós Gazdálkodási Konferencián
hivatalosan is bejelentették, hogy a soron következő eseményt Magyarország rendezi meg 2021. július 19. és 22. között.
Mindez két szempontból is hatalmas lehetőséget jelent: egyrészt tovább erősíti a helyspecifikus gazdálkodás hazai
elterjedését, másrészt a szakmai konferencia és gyakorlati bemutató révén a mezőgazdaság új, digitális irányait kutató
szakemberek megismerhetik régiónk adottságait és új kapcsolatokat alakíthatnak ki a helyi szakemberekkel.
A helyspecifikus gazdálkodás pedig kiemelten fontos nemzetgazdasági szempontból is, mert a digitális technológiák
kulcsszerepet játszanak abban, hogy a gazdálkodók megfeleljenek a klímaváltozás, a fenntarthatóság és a
versenyképesség kihívásainak.
A 2021-es konferencia rendezési jogáról szóló, a hazai PREGA-konferenciák tapasztalatain alapuló pályázatot a
Magyarországi Precíziós Gazdálkodási Egyesület képviseletében dr. Milics Gábor és Bolyki Bence nyújtotta be a
konferencia programbizottságának. Az Agrárminisztérium, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara már előzetesen
szakmai támogatásáról biztosította és üdvözölte az európai konferencia megszervezését – ezzel is hangsúlyozva a
nemzetközi rendezvény jelentőségét. A tárgyalások végén egyhangú szavazással választották Magyarországot a 2021es helyszínnek. A rendezvény így nem csak a magyar kutatók, de a közép-kelet európai térség szakemberei számára is
könnyen elérhető lesz. Az idei esemény alapján több száz kutató, professzor, illetve PhD-hallgató érkezésére lehet
számítani különböző kutatóintézetekből és agráregyetemekről.
– Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországot egy ilyen rangos szervezet méltónak találja a konferencia
megszervezésére. A nemzetközi szervezet vezetősége személyes látogatásokon győződött meg róla korábban, hogy
képesek vagyunk európai színvonalú agrárszakmai rendezvények szervezésére – mondta Bolyki Bence, a
szervezőbizottság társelnöke.
Dr. Milics Gábor kiemelte az idei konferencia tartalmasságát és magas szakmai színvonalát: a 124 előadást 270
benyújtott tudományos cikkből választották ki. 2021-ben új témaként több előadás is foglalkozik majd a klímaváltozás
hatásait követő új termelési technológiákkal és a digitalizáció során keletkező hatalmas adatbázisokat (Big Data)
algoritmusokkal elemző, öntanuló szoftverekkel. További újdonság, hogy a 2021-es konferencia a V4-tagországokat
kiemelt vendégországokként hívja meg. Mindezek jegyében – előeseményként – rendezik meg a szervezők a 2020
februári, hatodik PREGA Konferenciát.

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.

ZP-1-2019 - Pályázati felhívás a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő,
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására

2019. július 16-án, reggel 8 órától lehet benyújtani a kérelmeket a nemzeti forrásból finanszírozott Zártkert Program
felhívásra a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján.
A pályázatok véglegesítése 2019. augusztus 1-én 8 órától – forráskimerülés esetének kivételével – 2019.augusztus 8-án
23 óra 59 percig van lehetőség. Forráskimerülés esetén – amennyiben a jelen felhívásban meghatározott keretösszeg
300 százalékát eléri a már benyújtott pályázatok támogatási igénye –, annak megállapítását követően az
Agrárminisztérium jogosult felfüggeszteni a pályázat benyújtási időszakát.
A Program megvalósításán keresztül a tárca elsődleges szándéka, hogy megteremtse azt a háttér-infrastruktúrát, amely
az elhanyagolt területek újra gondozásba vételét, illetve a területek megközelítését segíti elő. Az ingatlannyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását elősegítő fejlesztések, valamint a
zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó életforma fennmaradásának érdekében, a zártkerti területek rendezése és átfogó
infrastrukturális fejlesztése szükséges.
Az önálló Program létrehozására és elindítására 1,9 milliárd forint hazai forrású keretösszeg áll rendelkezésre, vissza
nem térítendő támogatásként.
A támogatási intenzitás 100%. A programterv javaslata szerint a célterületekre kizárólag önkormányzatok vagy
önkormányzati konzorciumok részére nyújtható támogatás.
Az alábbi támogatási célokhoz kapcsolódó beruházásokra valósulhatnak meg a fejlesztések:
1. külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút, valamint az
útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó
fejlesztések (kivéve erőgépek és eszközbeszerzés)
2. vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, illetve víz-visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű víztároló kapacitás kiépítése
(esővízgyűjtő rendszer kiépítése)
3. villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív energiaforrásokkal táplált
kisfeszültségű villamosenergia-hálózat elsősorban felszín alatti kiépítése)

4. vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése
5. területrendezés, gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítés
Az 1.) és az 5.) tevékenységi területek önállóan nem pályázható tevékenységek, csak valamelyik másik célterület
fejlesztésével együtt!
A Zártkert Program 2019. évi pályázati felhívása a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján, ide kattintva érhető
el:
http://www.hermanottointezet.hu/sites/default/files/2019_Z%C3%A1rtkert_p%C3%A1ly%C3%A1zati%20felh%C3%
ADv%C3%A1s_V%C3%89GLEGES.pdf
A pályázati felület ide kattintva érhető el:
https://tanya.hoi.hu/index_main1.php?id=&valid=&id2=&valid2=

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 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:
https://www.palyazat.gov.hu/node/70603
A fent leírtak csak tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek.

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok
kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” című (VP3-16.4.1-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.
Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulása az alábbi pontot érinti:
- Módosult a 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című fejezet: a támogatási kérelmek
benyújtására rendelkezésre álló időszak meghosszabbításra került 2019. december 31. napjáig.
A hivatalos közlemény itt érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-helyi-piacok-kialaktsrt-fejlesztsrt-spromcijrt-cm-felhvs-

Mintaprojekt
Kökényi zártkerti út felújítása és vadhálós kerítés telepítése

Kökényben tett látogatást július hónapban Vanyúr Arnold, az MNVH Baranya megyei területi
felelőse, akinek Farkas Róbert, a település polgármestere mutatta be a Földművelésügyi
Minisztérium által 2017. év végén kiírt, „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című
felhívásra benyújtott, és azóta sikeresen megvalósított pályázatot.
A Minisztérium szándéka a felhívással az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott
ingatlanokon meglévő genetikai sokféleség megőrzése, a környezet védelme, a külterületeken
folytatott szőlő- és gyümölcstermesztés fennmaradása, valamint a vidéki tájfenntartás céljából
a zártkertként nyilvántartott ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását elősegítő fejlesztésekhez,
valamint a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó gazdálkodási forma fennmaradásához szükséges
infrastrukturális háttér fejlesztése volt.
Farkas Róbert hivatalba lépése után tapasztalta, hogy a kökényi területek megközelíthetősége nem lehetséges a faluba
vezető útról. Ugyanis az arra használatos út Pécs városának a tulajdonában volt. Településfejlesztési programjának egyik
legfontosabb eleme volt a Vizslaparti terület integrálása a faluba. Kezdésként, hosszas egyeztetéseket követően az út
megvásárlásra került Pécstől. Különösen fontos volt ez, mivel ez az út szilárd burkolattal nem rendelkezett és igen
meredeken csatlakozik a faluba bevezető útba, így esőzésekkor probléma és komoly feladat volt a nagy mennyiségű
hordalék eltávolítása a fő közlekedési útról. Első lépés volt az út meredek szakaszának aszfaltozása, ez sajnos önerőből
történt, mivel akkoriban sok év eltelt az utolsó TEÚT és CÉDE pályázatok kiírásától is és más lehetőség nem volt. Ezt
követően – lévén, hogy Farkas Róbert környezetmérnök -, egy egyedi hulladékgazdálkodási engedélyt kért és kapott
Kökény, amivel a külterületi utakat építési-bontási hulladékokkal sármentesíthették és a beszállítók által befizetett
ártalmatlanítási díjból tudtak járható felületet képezni.
Ennek zárása volt az elnyert és kivitelezett zártkerti pályázat, amivel komfortos utat
varázsolhattak a korábban mostohaként kezelt területekre. Megtörtént az építési-bontási
hulladék alappal valószállítása, terítése, tömörítése, 15 cm vastagságban. Ezt követően mart
aszfalt elterítve és hengerelve 10 cm vastagságban. Emellett az út mentén két oldalt, 250 méter
hosszan vadhálós kerítés került telepítésre. A kerítés is szükségszerű volt, ugyanis ezen a
szakaszon magasfeszültségű vezeték megy és az EON karbantartások (növényzet eltávolítás)
során az úttal közvetlenül határos Parkerdő kerítése annyira sérült, hogy funkcióját vesztette.
Az EON-nal és a Biokommal kezdeményezett egyeztetésnek köszönhetően egy új nyomvonalon mindenki számára
előnyös kerítés épülhetett, ami már funkcionál és nincs kitéve a magasfeszültség alatti növényzet időszakos
szártépőzésének, rongálási veszélyének sem. Időközben közvilágítás is kiépült a lakók kérésére, sőt a tulajdonosoktól
nemrégiben 17 darab belterületbevonási kérelem is érkezett.
A sikeres beruházásnak köszönhetően a legalapvetőbb infrastruktúrális fejlesztés, és a település régi álma valósult meg,
hiszen jelentősen javult a zártkerti ingatlanok megközelíthetősége.
Az Önkormányzat együttműködik a Kökényi Polgárőr Egyesülettel is. A zártkerti területeken folytatott szőlő, gyümölcs
és konyhakerti zöldségtermesztés fennmaradása, a mezőgazdasági ingatlanok hasznosításának megőrzése, valamint
újbóli hasznosításuk elősegítéséhez elengedhetetlen a helyi polgárőrség szerepe. A gazdák biztonságérzetét nagyban
befolyásolja a rendszeres járőrszolgálat, melyet a meglévő polgárőr gépjárművel a szervezet el tud látni.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat számára külön öröm, hogy a pályázat elkészítésében, az elszámolás összeállításában
Lukácsiné Major Zsuzsanna és Farkas Róbert polgármester mellett, Baranya megyei területi felelősünk, Vanyúr Arnold
is aktívan kivette a részét.

Programajánló
XXVI. Sokac Babfőző Fesztivál
Mohács, 2019. augusztus 3.
Több mint két évtizede a Mohácsi Sokacok Olvasókörének tagjai augusztus első
hétvégéjére szervezték meg a mohácsi népi és nemzetiségi hagyományokat felelevenítő
Babfőző fesztivált - horvát kulturális és gasztronómiai találkozót.
A rendezvény 14.00 órakor indul köszöntőkkel a Sokac Negyed utcáiban, miközben
megkezdődik hagyományos technikával az agyagedényben történő babfőzés. A
gasztronómiai ízek mellett kulturális bemutatók is helyet kapnak, a kézműves
bemutatókkal egyetemben. A résztvevő főzők száma közel 300 fő, akik 1100
agyagedényben főzik a babot. Az este utcabállal zárul.
A rendezvény programja itt tekinthető meg: https://www.facebook.com/events/493353958098734/
Siklósi Várfesztivál 2019
Siklós, 2019. augusztus 8.-11.
A Siklósi Várfesztivál a Siklósi vár legkiemelkedőbb rendezvénye. Ilyenkor a vár falai
között életre kel a középkor, lovagi tornák, látványos felvonulás, párviadalok,
trubadúrok és csatajelenetek szórakoztatják a vendégeket. Mindemellett természetesen
a vásári forgatag és a folyamatos produkciók a színpadon is hozzájárulnak ahhoz, hogy
egy felejthetetlen élményben legyen részünk!
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén a Siklósi Várfesztivál három helyett négy
napos lesz – augusztus 8. és 11. között. Napközben a hagyományőrzésé lesz a főszerep,
a várkertben egy középkori faluba csöppennek majd a látogatók, ahol akár be is
ülhetnek a törökök közé egy valódi török kávéra, a keresztény lovagok között pedig
talán még egy finom hegyleve is hörpinthető lesz.
Természetesen nem csak a várkertben, hanem a várudvarban is megfordulnak a csapatok, ahol átadják tudásukat és
megmutatják erejüket is a nagyközönségnek. Mint minden évben idén sem maradhat el az udvari mágus, a gólyalábasok,
és persze a nagyszabású csatajelenet sem. A felvonulás augusztus 10-én, szombaton 10 órakor veszi kezdetét. Az esti
programok sorában augusztus 8-án a Hooligans valamint Ganxta Zoli és a Kartel hangja tölti be a várkertet, 9-én Balázs
Fecó koncert lesz a várudvarban, majd retro diszkóval zárul a nap. Tizedikén Dj Show lesz a várudvarban olyan ismert
lemezlovasokkal, mint Andro, dj Newl és Daniel Nike, valamint lézershow-val és meglepetésekkel."
A rendezvény programja itt tekinthető meg: https://www.facebook.com/events/303724590315554/
Ha a továbbiakban nem szeretne több hírlevelet kapni, leiratkozási szándékát a vanyur.arnold@szpi.hu-ra küldött
válaszlevelében jelezheti.

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Baranya megyei területi felelőse
Tel.: 0630/ 261-1537
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 1. emelet

