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Elıterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
2016. szeptember 22-i ülésére
Tárgy: Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évi szakmai beszámolójának
elfogadása
Ikt.sz: LMKOH/440/43/2016.
Tisztelt Képviselı-testület!
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2016. évben elfogadott Alapszabályára
tekintettel megküldte a 2015. évi tevékenységérıl szóló beszámolót, mely az elıterjesztés
mellékletét képzi.
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot:

Határozat-tervezet
... /2016.(...) ÖH
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
2015. évi beszámolójának elfogadása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Aranyhomok
Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évi tevékenységérıl szóló szakmai beszámolót
elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. szeptember 22.

Lajosmizse, 2016. szeptember 14.
Basky András s.k.
polgármester
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Elıterjesztés melléklete

➢
➢

AZ ARANYHOMOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI EGYESÜLET
2015. ÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évben is azon munkálkodott, hogy
összehangolja, koordinálja a települések fejlıdését, és ehhez megteremtse az információs
hátteret, elısegítse a széles körő együttmőködést.
A munkatársak fı feladata mind a kistérségi, mind a helyi szinten beadható pályázatok
figyelése, közvetítése, pályázatok írása, helyi termelık helyzetbehozása, kapcsolattartás,
koordináció, együttmőködés a partnerekkel, partnerszervezetekkel, részvétel a kistérségi,
illetve önkormányzati rendezvények szervezésében és lebonyolításában. További kiemelt
feladata a www.aranyhomok.hu kistérségi honlap, illetve a haztajitazasztral.hu weboldal
fenntartása,
illetve
a
www.facebook.com/akegyesulet
és
a
www.
facebook.com/HaztajitAzAsztalra facebook profil mőködtetése.
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület által benyújtott pályázatok – a kecskeméti
kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források – felsorolása, rövid bemutatása:
Elnyert támogatások:
Városi Támogatási Program (VTP)
Az Egyesület 2015. március 27-én pályázatot nyújtott be kulturális programok, azon belül a
hagyományteremtı és a hagyományırzést szolgáló programok támogatására Kecskemét
Megyei Jogú Város Önkormányzatához. A pályázati támogatást az Egyesület a
Hagyományırzı Civil Kerekasztal tagjaival együttesen megrendezett két rendezvény, a
Városi Civil Nap (2015. június 6.), illetve a Kecskeméti Értékek Napja (2015. október 2.)
megrendezésére fordította. A tervezett kiadások mértéke 1.062.600,- Ft, melybıl az igényelt
pályázati támogatás összege 733.000 Ft, az önerı összege 329.600,- Ft, melyet az Egyesület
természetbeni hozzájárulásként (munkatársak és partnerszervezetek szervezési munkadíja)
biztosított. A pályázaton az Egyesület 200.000,-Ft-ot nyert.
Miniszterelnökség
Az Egyesület a XVIII. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár:
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Konferencia megvalósításával kapcsolatban - Kecskemét,
2015. augusztus 17. - 762.205.- Ft vállalkozói díjban részesült.
Miniszterelnökség
Az Egyesület az Országos Tojás Sokadalom - Tojásfesztivál megvalósításával kapcsolatban Kecskemét, 2015. október 9-10. - 5.000.000,- Ft + ÁFA (6.350.000,- Ft) vállalkozói díjban
részesült.
Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
Az Országos Tojás Sokadalom - Tojásfesztivál megvalósítására - Kecskemét, 2015. október
9-10. - a Áht. 50. § (3) bekezdése alapján összeférhetetlenség miatt nem az Egyesület, hanem
a tiszakécskei Arany János Mővelıdési Központ és Városi Könyvtár nyújtott be pályázatot a
Kulturális Turisztikai Fesztivál Ideiglenes kollégiumához „Az I. Tojásfesztivál Kecskeméten
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címő rendezvény megvalósítása” címmel. A Kollégium a pályázat kapcsán 1.000.000 Ft
vissza nem térítendı támogatásban részesítette a Tojásfesztivált.
Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi- és Tojástermelık
Szövetsége
Az Egyesület a BTT-tıl az Országos Tojás Sokadalom - Tojásfesztivál megvalósításához Kecskemét, 2015. október 9-10. - 1.000.000,- Ft megbízási díjban részesült.
Az Egyesület által elkészített és benyújtott, de támogatást nem nyert pályázatok:
Nemzeti Együttmőködési Alap (NEA)
Az Egyesület pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttmőködési Alap Közösségi környezet
kollégium pályázati kiírására, civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.
témakörben „Az Aranyhomok Egyesület partnerségi együttmőködésen alapuló
hagyományırzı szakmai programja” címmel. A pályázatot az Emberi Erıforrás
Támogatáskezelı érvénytelennek nyilvánította, hivatkozva arra, hogy az Egyesületnek a
pályázat megjelenését megelızı utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves
összes bevétele elérte az 50 millió forintot.
A mőködési célú pályázati kiírásban ez a kitétel olvasható volt, így arra az Egyesület nem
pályázott, azonban a szakmai program pályázati kiírása nem tartalmazta ezt egyértelmően,
illetve a kiskırösi Civil Információs Centrum tanácsadói sem tudtak egyértelmő tájékoztatást
adni, ezért a pályázat beadásra került.
Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. április 1-jén pályázatot nyújtott be a
Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Kulturális Fesztiválok kollégiumához a 2015. augusztus 1320. között Kecskeméten megrendezendı 81. Hírös Hét Fesztivál XVIII. Térségi Kertészeti és
Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár támogatására.
A nyolcnapos rendezvény összes költségvetése 6.781.000,- Ft, melybıl az NKA-tól igényelt
támogatás összege 5.085.750,- Ft. Jelen pályázathoz 1.695.250,- Ft önerı biztosítása volt
szükséges. A pályázat elutasításra került, ezért a tervezett installáció-felújítás elmaradt, és
külsı elıadómővészek, produkciók sem lettek a programba iktatva.
INTERREG CENTRAL EUROPE CE411 SlowFoodCULTURE pályázatban való
részvétel
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának lehetısége nyílt - együttmőködve az
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülettel - csatlakozni a „SlowFoodCULTURE: Utazás
Közép-Európa élelmiszer/étkezési örökségén át – összekapcsolva identitást, integrációt és
szociális társadalmi felelısségtudatot” címő INTERREG CENTRAL EUROPE projekthez.
A magyar programnak két résztvevıje lesz: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
és vele partnerségben mőködı szervezet, Rendek Lászlóné Olga elnökségével a Kiskunsági
Hagyományırzı Egyesület Kerekegyházáról, mely a Slow FOOD nemzetközi szervezet tagja.
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület részérıl Hamzáné Lakó Judit Titkár a
projektfelelıs, a város részérıl Balogh Zoltán Csoportvezetı.
A pályázat idıtartama 3 év (2016 közepétıl 2018 végéig), mely alatt a project összértéke
154.916 €, melybıl 23.237,4 € önerıt kell biztosítani. A pályázat elutasításra került, de a
2016. évben ismét benyújtásra kerül a pályázat.
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Kiállítások, konferenciák, fórumok, helyi piacok, vásárok, kóstolók szervezése
2015. évben az Egyesület munkatársai kistérségi programokat, fórumokat, rendezvényeket,
kiállításokat, képzéseket szervezett, a kistérség fejlıdése érdekében megrendezett
konferenciákon, képzéseken vett részt, szakértıi bázist épített ki az alábbiak szerint:
XVIII. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás,
XVI. Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Fórum
Hungarikum Turisztikai Fórum
Minden héten csütörtökön Kecskeméti Tanyai Termék Piac

TÁJGAZDA ELİADÁSOK
2015. február 18-20.

A Háztájit az asztalra! program partnereként az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
szervezésében Dr. Márai Géza a gödöllıi Szent István Egyetem c. egyetemi docense, az
Ökológiai Egyesület elnöke tart elıadásokat a TájGazda programmal kapcsolatban 5 térségi
településen.
Az idıpontok és a helyszínek az alábbiak voltak:
2015.02.18.
15:00 óra Lajosmizse
Helyszín: Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára
2015.02.18.
18:00 óra Kunbaracs
Helyszín: Kunbaracsi Teleház
2015.02.19.
15:00 óra Tiszakécske
Helyszín: Arany János Mővelıdési Központ
18:00 óra Nyárlırinc
Helyszín: Mővelıdési Ház Nyárlırinc
2015.02.20.
15:00 óra Orgovány
Helyszín: Orgoványi Mővelıdési Ház és Könyvtár
18:00 óra Jakabszállás
Helyszín: Mővelıdési Ház Jakabszállás
Levezetı elnök volt: Dr. Lakó Sándor a Háztájit az asztalra! program vezetıje.
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TOUREX KIÁLLÍTÁS
2015. március 6-7. Kecskemét
2015. március 6-7-én került megrendezésre Kecskeméten a Kulturális és Konferencia
Központban a 25. jubileumi TOUREX Idegenforgalmi Szakkiállítás és Vásár. A térségünket,
illetve a térségi turisztikai szolgáltatókat az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
képviselte. Egyesületünk külön figyelemben részesíti a Kecskemét és térsége tanyai
turizmusát, ennek megfelelıen a 8 m2-es standon kihelyezésre kerültek a szolgáltatók
molinói, szórólapjai, rendezvény ismertetıi, illetve néhányan személyesen is megjelentek a
kiállításon. Partnereink közül ezúttal a kecskeméti Hírös Lovarda, felsılajosi Új Tanyacsárda,
a fülöpházi Somodi Tanya, a helvéciai Wéber Tanya, a jakabszállási Gedeon Tanya Panzió, a
jakabszállási Aero Hotel, a tiszakécskei Barack Thermal Hotel, illetve a tiszakécskei
Tiszaparti Termál Fürdı ajánlatai színesítették a vásár kínálatát. A kiállítás sikeres volt, sok
érdeklıdıvel, mely tény megerısít bennünket abban, hogy a továbbiakban is érdemes ilyen
közös megjelenéseket szerveznünk a térség látogatottságának fellendítése érdekében.
A rendezvényen megjelentek még utazási irodák, gyógyfürdık, vendéglátóhelyek. A 40
kiállító közül többen a vásár ideje alatt kedvezményekkel és akciókkal várták a látogatókat.
Pénteken délelıtt a szervezık nevében Székely Zsolt, Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzatának képviseletében pedig Leviczky Cirill önkormányzati képviselı
köszöntötte a megjelenteket. A képviselı hangsúlyozta, hogy Kecskemét számára fontos
ágazat a turizmus, ezért kiemelt jelentıségő ez a hagyományos szakkiállítás. A rendezvényen
kiemelt helyet kapott a Kecskeméti Fürdı, bemutatkozott a 40 éves Kiskunsági Nemzeti Park,
a KEFAG Zrt., és Tıserdı is.
➢
➢

VI. DUNA-TISZA KÖZI AGRÁR EXPO
➢ 2015. 03. 28-29. KISKİRÖS
Termelıi élelmiszer-, borkóstoló és vásár
➢
Mezıgazdasági gépkiállítás

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület szervezésében Kecskemét és térsége gazdái és
kézmővesei is bemutatkoztak a Kiskırösön megrendezésre került VI. Duna-Tisza közi Agrár
Expo-n, 2015. március 28-án és 29-én, Kiskırösön a Városi Sportcsarnokban.

Az expo célja a minıségi magyar élelmiszertermékek, kézmőves élelmiszerek bemutatása,
népszerősítése, értékesítési lehetıségeinek bıvítése volt. A rendezvény mindkét napján 9-tıl
18 óráig termelıi élelmiszer-, borkóstoló és vásár, illetve mezıgazdasági gépkiállítás várta a
látogatókat.

22 termelı és kézmőves kínálta saját termeléső, készítéső portékáját Kecskemét és Térségébıl
a kiskırösi agrár seregszemlén, ahová az ország minden tájáról érkeztek látogatók, vásárlók,
mezıgazdasági szakemberek.

6

A rendezvényt szombaton 10 órakor Kis Miklós Zsolt agrár- és vidékfejlesztésért felelıs
államtitkár, valamint Font Sándor, az országgyőlés mezıgazdasági bizottságának elnöke
nyitotta meg. Ezután a résztvevık elıadás és fórum keretében kaptak tájékoztatást a 2015-ös
év agráriumhoz kapcsolódó pályázatairól.

Szombaton az expo vendége Sági Szilárd, hazánk egyik legnépszerőbb gasztro mősorának
mősorvezetıje volt, valamint délután Kocsis Tibor szórakoztatta a közönséget, vasárnap Tóth
Gabi adott koncertet a vásárlátogató közönségnek.

A rendezvény népszerőségét mi sem mutatja jobban, hogy a napi látogatottság
meghaladta a 8000 fıt. Az Egyesület szervezésében Kecskemét és térsége gazdái és
kézmővesei is bemutatkoztak, árusították portékáikat.
TÚRÓS CSUSZA KÉSZÍTÉS
2015. 04. 22. Kecskemét, Wojtyla Ház
2015. április 22-én szerdán az Egyesület Háztájit az asztalra! programja keretén belül
túrós csusza készült rászorultakkal rászorultak részére Kecskeméten, a Wojtyla
Házban.
9 órától Hornyákné Szmolenszki Ilona helvéciai tésztakészítı tartott bemutatót a
tésztakészítéssel kapcsolatban. Az érdeklıdık csatlakozhattak és a helyszínen
megtanulhatták a tésztagyúrás minden apró fortélyát. A házi túró Kocsisné D. Kincses
Zsófia termelı gazdaságából került az asztalra. Minden résztvevı és kóstoló örömmel
állapította meg, hogy az ízletes, házilag készített túrós csuszának nincs párja.
ÖTTUSA VILÁGKUPA
2015. 04. 30-05. 04. KECSKEMÉT
Az Egyesület „Háztájit az asztalra! Tanyai Termék és Kézmőves Vására várta kedves
vásárlóit a Benkó Zoltán Szabadidı Központban Kecskeméten a lovaglás és a kombinált
versenyszámok helyszínén az Öttusa Világkupa ideje alatt, mely 2015. 04. 30 és 05. 04.
között került megrendezésre.
Kürtöskalácsot,
péksüteményeket,
pecsenyesütıt,
kerámiákat,
lekvárokat,
zöldségkrémeket, gyurmaékszereket, horgolásokat, csipkéket, foltvarrott kézimunkákat,
mézet, lekvárt, puszedlit, mézeskalácsot, gyöngyékszereket, kézmőves házi szörpöket
találhattak a kínálatban tíz termelı és kézmőves jóvoltából.
III. HELYI TERMÉK ÜNNEP
2015. 05. 09-10. KECSKEMÉT
Várakozáson felüli érdeklıdést váltott ki a Háztájit az Asztalra! III. Helyi Termék
Ünnep. A május 9-10 én megtartott, közkívánatra kétnaposra bıvült rendezvény alatt
Kecskemét Fıterére látogatók megismerhették a helyi értékeket, melyrıl több mint 40
termelı, kézmőves és közel 20 kulturális csoport gondoskodott. Részt vettek a
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rendezvényen a Hagyományırzı Civil Kerekasztal tagjai is. A rendezvény fıvédnöke
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony volt.
Az eseményt Bogasov István KMJV önkormányzati képviselı nyitotta meg szombaton,
majd a nap házigazdája, Szıke András humorista, filmrendezı, operatır, színész és
forgatókönyvíró köszöntötte az egybegyőlteket. A két nap népmővészeti, kulturális
elıadások sorozatát Fejıs Jenı Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett nótaénekes
kezdte. A zene és táncbemutatók között érdekes elıadásokat is meghallgathattak a
rendezvényre látogatók, úgymint a "Gasztronómiai hagyományok a magyar
irodalomban", valamint a "Helyi termék, étel, ital, vendégség a régi Kecskeméten" címő
elıadások. Szombaton a zenérıl a Mátyás Király Citerazenekar, az Univer Tánczos Péter
Népzenei Egyesület, valamint nagy érdeklıdést, és igazi gyermek és felnıtt közös táncot
kiváltó Csörömpölık együttes gondoskodtak. A bátrak részt vehettek Tengeri Attila
interaktív dob- és gyermekmősorában is. A Grapevine Show Dance Club és a TST tánciskola
táncelıadásai színesítették a rendezvényt.
Vasárnap is folytatódott a jó hangulatú mősor, a házigazda Varga Mihály bugaci
kecskedudás mesemondó volt, aki egész nap érdekes mesékkel, történetekkel
szórakoztatta a kilátogatókat, és mutatta be a fellépıket, termelıket. Fellépett Uzsorás
Katalin és Radics Sándor, a Hírös Néptánc Tanoda növendékei, a kunszállási Csőrcsavaró
Néptánc Együttes, a Pacsirta Népdalkör élı citerazene kísérettel, a Kurázsi Táncmőhely, a
Kecskeméti Kodály Iskolanéptánc Tanszakának Százlábú csoportja. A rendezvényt a
lakiteleki Kösöntyő Néptánccsoport elıadása koronázta meg. Még a szeles idı sem szegte
kedvét a szórakozni vágyóknak, Varga Mihállyal együtt álltak ellen
"Szélúrfi”tombolásának.
Kiemelten figyeltünk a gyermekek igényeire, szombaton Kovács István népi játékok
mestere szórakoztatta az apróságokat, míg vasárnap a Madzag Bábegyüttes bódéja köré
győlt a gyermeksereg. A Nagytemplom elıtt a katonatelepi Kocsisné D. Kincses Zsófia és
családja Tanyasi Állatsimogatóval várta az utolsó napon az érdeklıdıket. A Kecskeméti
Íjász Egyesület jóvoltából a Romkertben íjász bemutatót láthattak a látogatók, illetve ki
is próbálhatták eme tevékenységet. Az izgalmakat belvárosi lovaskocsikázással
vezethették
le
a
vendégek.
Mindkét napon jót játszhattak a Kecskeméti Ifjúsági Otthon közremőködésével a
Szivárvány Játéktár játékaival az ifjabb korosztály tagjai. Bemutatásra került a Falvak
éjszakája! Faluturisztikai innováció is, melynek szervezıi egy fél jurtában prezentálták a
résztvevı települések értékeit és a tervezett programokat. A rendezvény alatt a
termelıktıl kóstolókat, a kézmőves mesterektıl élı kézmőves bemutatókat kaptak az
érdeklıdık. Gondoskodtunk a vendéglátásról is, ugyanis az üstben fızött birkapörkölt,
valamint a kemencében sült, hagyományos recept alapján készült lajosmizsei bukta és
kenyérlángos
csillapította
a
vendégek
étvágyát.
A kistérségi települések összefogásával és egyesületünk rendezésével létrejött rendezvény
célja a helyi értékek, kultúra és a kultúránk ırzıinek bemutatása és népszerősítése volt.
A III. Helyi Termék Ünnepen a rengeteg látogató, és a gazdag program garantálták a
célok elérését.
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IV. HAGYOMÁNYİRZİ NAP
2015. 05. 23. Tiszaalpár
Háztájit az asztalra! Tanyai termék és kézmőves vásár
A megtisztelı meghívást az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület új tagtelepülésétıl,
Tiszaalpár Önkormányzatától kapta. A programban gazdag eseményen termelıink
lekvárokkal, szörpökkel, kerámiákkal, horgolt gyönyörőségekkel, mézeskaláccsal, kecsketejes
házi szappannal és égetett gyurma dísztárgyakkal képviselték kistérségünk értékeit.
A rendezvény a Tiszaalpári Templomdombon és környékén került megtartásra május 23-án
szombaton 10 órás kezdéssel. A polgármesteri megnyitót követıen egész napos családi
programok, köztük néptánc bemutatók, énekesek, íjászok, állatsimogató, tőzoltó bemutató,
fızı, sütı, gyermek ügyességi, erıs ember verseny várta az érdeklıdıket. A napot Varga
Miklós és az Idıgép zenekar koncertje zárta.
FALVAK ÉJSZAKÁJA
2015. 05. 30. Kunszállás-Fülöpjakab-Jakabszállás
A Falvak Éjszakája gazdag programkavalkád egyedülálló rendezvényként debütált a
térségben. A három település összefogása révén rendkívül gazdag, minden korosztályt
megcélzó programkínálatuk mellett mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Árusaink,
kézmőveseink képviselték egyesületünket két helyszínen is.

CIVIL NAP
2015. 06. 05. Kecskemét
Az Egyesület is részt vett 2015. 06. 05-én a Benkó Zoltán Szabadidı Központban
megrendezésre került Városi Civil Napon a Hagyományırzı Civil Kerekasztal tagjaként.
Ismeretterjesztı kiállítással, látványos keménylebbencs készítéssel és kóstoltatással vártuk
látogatóinkat
a
gasztronómiai
hagyományırzés
jegyében.
Kecskemét és térsége gazdái és kézmővesei egyedi és különleges termékeit is megismerhették
azok, akik részt vettek ezen a sokszínő, nagy érdeklıdésre számot tartó rendezvényen.
KECSKEMÉTI ANIMÁCIÓS FILMFESZTIVÁL
2015. június 24-28. Kecskemét és térségi települések

2015-ben 12. alkalommal rendezték meg a Kecskeméti Animációs Filmfesztivált, a magyar
animációs filmek seregszemléjét. Ezzel párhuzamosan zajlott a 9. Európai Animációs
Játékfilmfesztivál. A fesztiválon a versenyfilmekkel és a versenyen kívüli filmekkel együtt
összesen 30 ország filmjét vetítették. Idén elıször külföldön élı magyarok is nevezhettek a
versenyprogramba.
A fesztiválon szereplı 342 alkotás közül 18 rövidfilm, 13 diákfilm, 17 tévésorozat, 10
videoklip és 20 alkalmazott animációs kisfilm került a magyar versenyprogramba az elızsőri
döntése alapján. A KAFF idei díszvendége Latin-Amerika volt, ahonnan 56 alkotást nézhettek
meg az érdeklıdık.
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Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület különdíjat ajánlott fel a kistérségi települések
képviseletében. Kecskemét környékén 16 kistelepülés lakosai helyben tekinthették meg a
versenymőveket, és szavazhattak rájuk. 2015-ben Fülöpháza, Fülöpjakab, Helvécia,
Jakabszállás, Kerekegyháza, Kunbaracs, Kunszállás, Lajosmizse, Nyárlırinc, Orgovány,
Szabadszállás, Szentkirály, Tiszakécske, Tiszaug, és Városföld szavazóinak legjobban a
LIKASKİ, az elsıfilmes Tóth Árpád munkája tetszett. A 150.000 forintos különdíjat az
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkára, Hamzáné Lakó Judit és Szentkirály
Község Önkormányzatának Polgármestere Szabó Gellért adta át. A díjat átvette: Fazakas
Szabolcs producer.

TİSERDİ SZÉPE FESZTIVÁL
2015. 07. 10-11. Tıserdı
A rendezvényen termelıink és kézmőveseink is megjelentek Háztájit az asztalra! Vásárral,
ezáltal gazdagítva a programok kínálatát.
81. HÍRÖS HÉT FESZTIVÁL
XVIII. TÉRSÉGI KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERIPARI KIÁLLÍTÁS
2015. 08. 13-20. Kecskemét

A 2015. évben a korábbi évekhez képest a leglátogatottabb térségi kiállítást bonyolítottuk le.
A Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítást 18. alkalommal rendeztük meg
augusztus 13-tól 20-ig. A Kossuth teret teljesen betöltı rendezvényre idén is nagy számmal
érkeztek látogatók, a Kiállítás idén is üde színfoltja volt a 81. Hírös Hét Fesztiválnak.
A fesztivált Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere és az
Egyesület elnöke, a kiállítást Domján Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara BácsKiskun Megyei Szervezetének elnöke nyitotta meg augusztus 13-án. A nagyszabású térségi
seregszemlén az Egyesület tagtelepülései közül 19 község, nagyközség, és város mutatta be a
kecskeméti térség értékeit. Több mint 80 kiállító terményeit, 40 kézmőves munkásságát és 20
kulturális csoport tevékenységét ismerhették meg a Kossuth térre látogatók.
A térségi települések bemutatkozására idén is sor került, naponta három polgármester mutatta
be települését, melyek után kulturális csoportjaik adtak színvonalas mősort. A mősorokat
követıen kóstolókkal, bemutatókkal, beszélgetésekkel és kiadványokkal várták az
érdeklıdıket az adott település faházánál.
Az idén három új tagtelepülésünk (Tiszaalpár, Kunszállás, Fülöpjakab) is bemutatkozott,
akik közül Tiszaalpár –Kunszállás közösen egy jurtában állítottak ki a közönség nagy
örömére. A rendezvény házigazda mősorvezetıje Varga Mihály kecskedudás mesemondó
volt, aki a konferálás közben bemutatta a hagyományos viseletet, és a térségre jellemzı
nyelvjárás kulturális értékét is. A szervezık laskagomba látványkonyhával, kóstolóval és
beszélgetéssel várták az érdeklıdıket a Pilze-Nagy Kft. szervezésében a lakosság
gombafogyasztásának növelése érdekében.
A rendezvény fontos célja a térség kincseinek feltárása, és megismertetésén túl az
egészséges, helyi élelmiszerek és kézmőves termékek elıtérbe helyezése. A Háztájit az
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asztalra! – Térségi Tanyai Termék Vásár idén már 3. alkalommal vett részt a Térségi
Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon, így a termelık és a kézmővesek értékesíthették és
kóstoltathatták is termékeiket.
A Kiskunsági Nemzeti Park védjegyes termékein keresztül, valamint a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének vásárán is hozzá lehetett
jutni a térség kincseihez, de elérhetıek voltak az Aranyhomok Portéka termékei is. Ízletes
zöldségeket, gyümölcsöket, friss tejtermékeket, valamint különleges ínyencségeket
vásárolhattak a látogatók közvetlenül a termelıktıl.
Az Aranyhomok Hírös Riport keretén belül közelebbrıl is megismerhették az érdeklıdık
a térségi gazdák és kézmővesek életútját felkészült mősorvezetı segítségével.
Augusztus 14-én pénteken Barcsikné Tercsi Ibolya kecskeméti szövı, népi iparmővész,
Bedı Istvánné vert csipke készítı, dr. Svébisné Gombkötı Gizella és Polyák Péter
lajosmizsei gyógynövény termelık és termékkészítık, Zrínyi Istvánné ballószögi
mézeskalács készítı mutatkozott be. Augusztus 17-én hétfın két fülöpjakabi gazda,
Gyöngyösi Sándor biogomba termesztı és Nemes Mátyás biozöldség termesztı
tevékenységébe nyerhettek bepillantást az érdeklıdık. Augusztus 19-én szerdán Lantos
Tímea tiszakécskei porcelán tervezı, Böröczki Edit szintén tiszakécskei fazekas és Ambrus
Lajos ballószögi festımővész ismertette az érdeklıdıket munkásságukról.
A rendezvény a tavalyi év hagyományát követve külön faházat biztosított az Aranyhomok
Kecskeméti Hírös Mustra kiállításra, melynek keretében bemutatásra kerültek a települési
értéktárakba felvett gazdák és kézmővesek termékei, munkássága. A következı
kiállítókkal valósult meg ez a program: Héjjasné Szénási Gyöngyi, Gulyás Zoltán, Görög
Erika, Bedı Istvánné, Barcsik Sándorné Tercsi Ibolya, Nagy Mari és Vidák István, Abonyi
Méhészet, Szombatiné Tóth Katalin, Pilze Nagy Kft., Kökény Sándor, Gyenes Kertészet,
Dimenzió Borászat Kft., Nagy Ervinné.
A Kiállítás keretén belül elsı ízben rendeztük meg az Aranyhomok Térségi Lekvár és az
Aranyhomok Térségi Mézverseny, valamint közremőködésünkkel elsı ízben került
benevezésre Kecskemét városa a „Legszebb konyhakertek” országos megmérettetésre.
Az eredményhirdetések a Kiállítás augusztus 14-i programjaként zajlottak.
Az Aranyhomok Térségi Lekvárversenyre nevezni három kategóriában lehetett:
Hagyományos íző lekvárok, Vegyes gyümölcslekvárok és Különleges, kreatív lekvárok.
Vinnainé Csurpek Ágnes Lajosmizsérıl Hagyományos íző lekvárok kategóriában elsı
helyezést ért el, elnyerve "A térség lekvárja" díjat. Gönczfalvi-Kiss Eszter Kecskemétrıl
Vegyes gyümölcslekvárok kategóriában I. helyezést ért el. Trecskó Mónika Helvéciáról
Különleges, kreatív lekvárok kategóriában I. helyezett lett aszús feketeszılı lekvárjával.
Az Aranyhomok Térségi Mézversenyre szintén három kategóriában lehetett nevezni:
fajtaméz, vegyes méz és mézkülönlegességek. Az elsı helyezettek: akácméz Méhecske Bt.,
selyem kóró Gulyás Zoltán, repce Gulyás Zoltán, mézritkaság Gulyás Zoltán, vegyes virág
Gulyás Zoltán, hárs Fekete Gábor, vegyes méz kategóriában Pintér Tibor Tıserdei vegyes
méze, különleges kategóriában Abonyi Attila aszalt gyümölcsös akácméze.
A „Legszebb konyhakertek” programban is három kategóriában lehetett versenyezni. A
Hunyadivárosi közösségi kert a közösségi kategória elsı helyezését, Gyulai József a normál,
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hobbi kert kategória elsı helyezését, Krajcsovszki József a vegyes kert kategória elsı
helyezését nyerte el.
Idén 16. alkalommal rendeztük meg a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Fórumot
augusztus 17-én hétfın 10:00 órától a Kecskeméti Városháza Dísztermében. A fórum témája
a „2014-2020-as Európai Uniós tervezési idıszak gazdákat érintı kérdései” voltak, melyhez
kapcsolódóan hét elıadást hallgathatott a 122 résztvevı.
Fıvédnökök: Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelıs államtitkár és Szemereyné
Pataki Klaudia Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere, az Egyesületünk elnöke.
Társrendezı a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete volt.
Augusztus 19-én, szerdán 9:00 órától a Bozsó Győjtemény- Klapka Házban bonyolítottuk le a
Hungarikum-Turisztikai Fórumot, melyen az elıadások a nemzeti értékeknek a
turizmusban betöltött szerepére és fontosságára hívták fel a figyelmet. Hét elıadást
hallgathatott meg a fórum 59 résztvevıje.
Augusztus 19-én került sor a kiállítás szakmai zsőrijének eredményhirdetésére, melynek
elızményeként a zsőri augusztus 14-én tekintette meg a kiállítást. A zsőri elnöke Domján
Gergely a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének elnöke volt.
További zsőritagok: Dr. Lakó Anita a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Mőszaki
Engedélyezési
és
Fogyasztóvédelmi
Fıosztály
Fogyasztóvédelmi
Osztályának
osztályvezetıje, Bogasov István Kecskemét térségi ügyekért felelıs Tanácsnoka, Trencsényi
Gizella a Kecskeméti Értéktár Bizottság tagja, Dr. Magyar Gábor igazgatóhelyettes, a
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának részérıl, Rausch Sándor a Bács-Kiskun Megyei
Közgyőlés alelnöke, valamint Tóth Viktor a Nemzeti Mővelıdési Intézet Bács-Kiskun
Megyei Irodájának irodavezetıje.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal különdíját Kovács László lajosmizsei biogazda
nyerte el Natúr bio sárgabaracklé termékével. A Nemzeti Mővelıdési Intézet Bács-Kiskun
Megyei Irodájának Különdíjazottja Kis Virág keramikus Fülöpjakabról. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete két díjat is ajánlott fel. Egyiket
Szentkirály község kapta, a másikat Vargáné Nagy Melinda a tabdi Chili Farm vezetıje. A
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Különdíját Kunszállás Község és Tiszaalpár
Nagyközség Önkormányzata nyerte a jurtában berendezett közös kiállításukért. Kecskemét
Megyei Jogú Város Nagydíját a Kecskemét-Katonatelepen mőködı Gyöngyöm Tanya kapta
meg kecsketejbıl készült remekeiért. Nagy verseny folyt az egyesület által felajánlott
Közönségdíjért is. 2253 szavazat érkezett és a díjat 704 szavazattal Fülöpháza Község
Önkormányzata nyerte el.

ARANYHOMOK TÉRSÉGI MÉZVERSENY
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület
Észak-Bács-Kiskun megyei szervezete elsı alkalommal hirdette meg az Aranyhomok Térségi
Mézversenyt. A megmérettetés célja felpezsdíteni a kecskeméti kistérség méhész társadalmát,
ezzel együtt a méhész szakma és termékeik megismertetése Kecskemét és környéke
lakosságával, valamint fejlesztéseik és marketing (ezen belül elsısorban csomagolás)
ösztönzése. A megmérettetés arra is kiváló eszköz, hogy rangsoroljuk a térség méhészeit, a
kecskeméti térségben termelt mézek minıségét felmérjük, és kiválasszuk a Kecskeméti
Térség Mézét, amely úgy gondoljuk, hogy rangos elismerés a legjobb mézek termelıinek.
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A megmérettetésben három kategóriában lehetett indulni: fajtaméz, vegyes mézek és
mézkülönlegességek. Ezen kívül külön díjjal jutalmaztuk a legszebb, legegyedibb
csomagolású mézeket.
A beérkezett mézeket (kategóriánként 3 üveg) a Zsőri érzékszervi vizsgálat alapján
rangsorolta. A Zsőri tagjait a Székely Nektár Kft.-tıl Székely József, a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi osztálytól Dr. Hegedős Dénes, a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságtól Dr. Lakó Anita alkotta. Az értékelés során vizuális
tulajdonságok, illat szempontok és íz tulajdonságok alapján kerültek pontozásra. A
jelentkezık anonimitása érdekében a csomagolások pontozása az érzékszervi vizsgálat után
történt meg, a csomagolásra adott pontok beleszámítottak a mézek értékelésébe is.
A Székely Nektár Kft. felajánlásából az elsı 5 legjobb méz laboratóriumi vizsgálat alá került,
ezzel igazolva a zsőri döntésének hitelességét. A díjazottak serleget és oklevelet kaptak,
valamint a legjobbnak ítélt mézek Kecskeméti Kistérség Méze oklevelet kaptak.
A díjátadásra ünnepélyes keretek között a 81. Hírös Hét Fesztivál keretén belül megrendezett
XVIII. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon került sor. A díjátadót követı napon
Térségi Mézes Napot hirdettünk, ahol az érdeklıdık betekintést kaphattak a méhészek életébe
és megkóstolhatták a díjnyertes mézeket. A nevezések 3 településrıl érkeztek, összesen 7
jelentkezı vett részt a megmérettetésben. A benevezett 21 méz akác, selyemkóró, repce,
mézritkaság, vegyes virág, hárs, különleges, valamint vegyes méz kategóriában kerültek
értékelésre.

Aranyhomok Térségi Mézverseny díjazottjai
Kategória

Akác

Helyezés
A
Kecskeméti
Térség
Méze,
csomagolás
különdíj
2.
3.
1.

Selyem kóró
2.

1.
Repce
2.

Jelentkezı

Méhecske
Bt.

Akác

Fekete
Gábor
Pintér

Akác
Akác

Gulyás
Zoltán
Fekete
Gábor

Selyem kóró
Selyem kóró

Gulyás
Zoltán
Fekete
Gábor

Repce
Repce
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1.
Méz ritkaság
2.

1.
Vegyes virág
2.

Hárs

1.
1.

Vegyes méz

Különleges

2.

1.

Gulyás
Zoltán
Gulyás
Zoltán

Hírös Város Méze
Napraforgó

Gulyás
Zoltán
Méhecske
Bt.

Vegyes Virág
Vegyes Virág

Fekete
Gábor
Pintér Tibor
Patkós
Katalin
Abonyi
Attila

Hárs
Tıserdei vegyes méz
Akác-selyem kóró keverék

Aszalt gyümölcsös akácméz

ARANYHOMOK TÉRSÉGI LEKVÁRVERSENY

Az elsı alkalommal meghirdetésre került Aranyhomok Térségi Lekvárverseny célja a
(térségi) gyümölcsök befızésének népszerősítése, a lakosság aktivizálása és egy jó hangulatú
megmérettetés. Nevezni csak saját készítéső, térségi gyümölcsbıl készített lekvárral lehetett.
A lekvárok ízük, illatuk és megjelenésük alapján kerültek elbírálásra és pontozásra. A
legjobbnak ítélt lekvárok készítıi helyi termékekbıl összeállított ajándékcsomagot kaptak.
Nevezni három kategóriában lehetett: hagyományos íző lekvárok, vegyes gyümölcslekvárok
és különleges, kreatív lekvárok. Az elsı helyezettek közül kiválasztásra került a térség
lekvárja, melynek készítıje egy Weninger befızıautomatát kapott a Weninger Bt.
felajánlásából. Versenyünk további díjazottjai térségi ajándékcsomagot kaptak, illetve az elsı
helyezettek az Univer Product Zrt. felajánlásából ajándékcsomagot kaptak.
A versenyre kistermelık, háziasszonyok jelentkezését is vártuk.
A zsőri tagjai: Kujáni Lászlóné a Kujáni Szaktanácsadó és Termelı Kft.-tıl, Daragó Dénes
élelmiszer-technológiai szakértı és Weninger Konrád a Weninger Bt. képviselıjeként.
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A felhívásunkra 23 lekvárkészítı jelentkezett 65-féle lekvárral 11 településrıl. (Kecskemét
Kunbaracs Nyárlırinc Felsılajos Tiszaug Tiszaalpár Városföld Tiszakécske Kunszállás
Lajosmizse Helvécia).
A Zsőri értékelése:
A versenyre jelentkezık többségben háziasszonyok voltak.
A csomagolás és a beltartalom színvonala tág határok között mozgott.
Az egynemő lekvárok legtöbbje kajszibarackból készült. Ez teljesen természetes, hiszen
térségünknek változatlanul ez a legismertebb gyümölcse. A nyertes lekvár is sárgabarackból
készült.
A készítık bátran próbálkoztak olyan gyümölcsökkel is (ribizli, birs, bodza) amelyekbıl nem
könnyő jó lekvárt készíteni.
A lekvárfızésnél legnehezebb a kellı állomány és a megfelelı íz eltalálása.
A vegyes lekvároknál igen változatos volt a gyümölcsök és az ízesítı komponensek
felhasználása. Fügét, szılıt, dinnyét, kökényt is használtak résztvevıink. Az ízesítı anyagok
közt gyömbér, chili, csokoládé bizonyult sikeresnek.
Csomagolásnál nagyon sok ötletes, tetszetıs megoldással találkoztunk a csipkés szalagoktól, a
gyöngyös díszítésen át a kis horgolt kalapos fedélig.
Végezetül a zsőri néhány tanácsa:
az üvegeket úgy kell tölteni, zárni, hogy ne maradjon levegı a töltet fölött, mert elbarnul a
lekvár;
különösen az alacsony cukortartalmú lekvároknál könnyen gyakran elıfordul a penészesedés,
erjedés, ezért különösen figyelni kell ezek hıkezelésére.

Díjazottak:
➢

Vinnainé Csurpek Ágnes Hagyományos íző lekvárok kategóriában I. helyezést ért
el, elnyerve "A térség lekvárja" díjat. Fıdíj: Weninger befızıautomata

➢

Terényi-Kelemen Éva Hagyományos íző lekvárok kategóriában II. helyezést ért el.
Díja: Kecskemét kiadvány

➢

Gábor Tamás Hagyományos íző lekvárok kategóriában III. helyezést ért el. Díja:
Fantó könyv

➢

Gönczfalvi-Kiss Eszter Vegyes gyümölcslekvárok kategóriában I. helyezést ért el.
Díja: Univer ajándékcsomag

➢

Lırincz Edit Vegyes gyümölcslekvárok kategóriában II. helyezést ért el. Díja:
Univer ajándékcsomag
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➢

Vinnainé Csurpek Ágnes Vegyes gyümölcslekvárok kategóriában III. helyezést ért
el.

➢

Trecskó Mónika Különleges, kreatív lekvárok kategóriában I. helyezést ért el.
Aszús feketeszılı lekvár Díja: Univer ajándékcsomag

➢

Trecskó Mónika Különleges, kreatív lekvárok kategóriában II. helyezést ért el. Dió
lekvár

➢

Balaton Jánosné Különleges, kreatív lekvárok kategóriában III. helyezést ért el.
Díja: Fantó könyv
„A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” PROGRAM

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület szervezésében Kecskemét városa elsı ízben
benevezésre került a karcagi kezdeményezéső, mára országos (illetve nemzetközi)
jelentıségővé bıvült „A legszebb konyhakertek” programba.
Egyesületünk fontos feladatként tőzte ki, hogy tegyen valamit a konyhakertek fokozatos
háttérbe szorulása, a kertes házak füvesítései és dísznövényei mellett a konyhakertek
arányának folyamatos csökkenése, megszőnése ellen. Úgy gondoljuk, hogy a konyhakert
mővelése a szép hobbin túl nagyban hozzájárul az egészséges életmód elterjedésében, hiszen
sok esetben bio, de legalábbis ismert és biztonságos anyagokkal kezelt élelmiszerhez juthat a
lakosság. A szabadidı ilyen irányú hasznosításával ugyanakkor nıhet a lakosság önellátó
képessége, hiszen nem szükséges megvásárolnia a megtermelt az élelmiszereket, illetve
vitaminpótlókat. Ezáltal csökkenhet a háztartások élelmiszerre fordított kiadásainak aránya,
miközben jobb minıségő és béltartalmú, biztonságosabb zöldségekhez és gyümölcsökhöz,
illetve gyógy- és főszernövényekhez juthat.
Elsı gondolatunk egy kert szépségverseny volt, ekkor találtunk rá a már jól bejáratott karcagi
programra.
Partnereink együttmőködésével országos szinten is példaértékő, díjmentes konyhakertész
szaktanácsadás sorozatot indítottunk, mely minden héten más helyszínen került megtartásra.
Partner szervezeteink 3 helyszínen alakítottak ki bemutatókerteket: Kecskeméti Humán
Szakképzı Iskola Kocsis Pál Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és
Szakiskolája tanüzemében, a Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Karán és a Pax 96.
Kft. telephelyén. A mintakertekben az elméleti ismeretátadás mellett gyakorlatban is láthatták
az érdeklıdık a módszereket, és azok eredményeit.
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A zsőri, melynek mindhárom tagja elismert szakember, két alkalommal járta be a benevezett
kerteket, amelyek megmővelıi lelkesen mutatták meg hol hobbi, hol profi szintő kertjeiket,
büszkeségeiket és eredményeiket.
A Zsőri tagjai: Nagy Ágnes Kecskemét Város Fıkertésze, Hamzáné Lakó Judit az
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkára, Kocsis Pál a Kecskeméti Humán
Szakképzı Iskola Kocsis Pál Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és
Szakiskolájának volt igazgatója.
Felajánlást több szervezettıl is kaptunk, melyet a díjazottainknak adtunk át az
eredményhirdetésen.

Minden résztvevı díja 1 csomag vetımag az Alfa Lucullus Kft. jóvoltából, illetve 1 palánta
zöldség a Pax96 Kft. felajánlásából.

Díjazottak listája
Jelentkezı

Helyezés

Díj
Közösségi

Homoki varázskert Szociális
Szövetkezet

"Összefogás a természettel" - kert

ZKI vetımagcsomag és
paradicsomlé

Pax96 Kft.

"Hittel, bizalommal, fáradhatatlanul
az emberekért" -kert

Bácsvíz ajándékcsomag

Hetényegyházi Kovács
"Az elsı lépések a szakmában kert" Kertészet vásárlási utalvány
kert
5000 Ft
Kocsis Pál tanüzem (8-1 ig)
"A korszerő szakmai oktatókert"
Praktiker: Bosch láncfőrész
1.
KEFAG vásárlási utalvány
Hunyadivárosi közösségi kert
"Ahol mindenki jól érzi magát" -kert
helyezett
10.000 Ft, ZkI csomag
Kocsis Pál iskola

Normál, hobbi kert
Gyulai József

1.
Helyezett

"Garantáltan gyommentes, szuper
kert!"
"Szabadidı hasznos eltöltése kert" kert

Schreiber Tibor

KEFAG vásárlási utalvány
10.000 Ft, VG Kft
ajándékcsomag
ZKI vetımagcsomag és
paradicsomlé

Vegyes
Krajcsovszki József

1.
Helyezett

"Kicsi szép" - kert
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KEFAG vásárlási
utalvány10.000 Ft,
Kecskemét kiadvány

Patkós Antalné

"Generációk kertje"

Réthey Gyula
Varga Brigitta

"Együtt nincs lehetetlen" - kert
"Fiatalon is értékes" - kert
"Ahol a hagyomány is
megtalálható!" -kert

Ömböli Magdolna

Gyenes Kertészet vásárlási
utalvány 10.000 Ft
Fantó könyv
Mercedes-Benz függıágy
Fantó könyv

Az országos megmérettetésen a Hunyadivárosi Közösségi Kert díjazott lett!
ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT AUGUSZTUS 20.!
Családi program Csepelen a Daru-dombon
2015. 08. 20. Csepel
A Csepeli Városkép Kft.-vel való 2014-es gyümölcsözı együttmőködést folytatva
egyesületünk az augusztus 20-i rendezvényük számára termelıket, kézmőves árusokat
szervezett. A szervezık jurtákkal, népi játszótérrel, állatsimogatóval, solymászati
bemutatóval, nép- és könnyőzenei koncertekkel, mesterségek utcájával várta a
kilátogatókat. Árusaink nagy várakozással vettek részt a színvonalas rendezvényen és
sikeresen képviselték, illetve mutatták be termékeikkel egyesületünket a helyi lakosság
óriási érdeklıdésére.
HÍRÖS LOVAS FESZTIVÁL
2015. 08. 22. Kecskemét
Az országos jelentıségő rendezvényen, melyen a közönség a futamokon kívül
huszárjátékot, agárversenyt, a Bugaci Ménes lovasbemutatóját, Huszárbandérium
bemutatót, tüzes lovas showt láthatott, Háztájit az asztalra! Tanyasi termék vásárunk is
képviseltette magát a fesztivál tematikájához illı termékekkel.
XXII. HELVÉCIAI SZÜRETI MULATSÁG
2015. 09. 05. Helvécia
Az Egyesület is meghívást kapott a XXII. Helvéciai Szüreti Mulatságra. 2015.
szeptember 5-én szombaton munkatársaink egy családias hangulatú, változatos
programokkal teli rendezvényen vehettek részt.
A szervezık a Petıfi Sándor Mővelıdési Házban Vadászati kiállítást szerveztek, az
udvaron pedig frissen préselt must kóstolására is lehetıségünk volt.
Gyermekprogramok, kulturális csoportok fellépése, rendırségi kutyás bemutató is
színesítette a rendezvény palettáját.
Egyesületünk benevezett a fızıversenyre, és a zsőri döntése alapján a Fehér Asztal
Lovagrend Aranybárány különdíját az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
kapta. A díjnyertes birkapörköltet Kökény Sándor hentes, a Kecskeméti Települési
Értéktár tagja készítette el.

KEREKFESZT Kereki Tojás és Szüreti Fesztivál
2015. 09. 18-19. Kerekegyháza
A kerekegyházi fesztiválon Háztájit az asztalra! Tanyai termék és kézmőves vásárral
vártuk a résztvevıket. A sokszínő, gazdag programkínálatú rendezvényen mindenki
megtalálhatta a kedvére valót: a szervezık borudvarral, a szılıfeldolgozás bemutatásával,
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íjászattal, játszóházzal, kézmőveskedéssel, szőrıvizsgálatokkal, versenyekkel, szüreti
felvonulással, koncertekkel várták a vendégeket.
„ITTHON VAGY – MAGYARORSZÁG SZERETLEK”
2015. 09. 26. Kecskemét
Kecskemét is csatlakozott a minden évben megrendezésre kerülı országos rendezvényhez,
mellyel a szervezık célja hazánk kulturális és természeti kincseinek felfedezése és
propagálása. amelynek keretében városunkban is színes programok várták az érdeklıdıket.
Ebbıl az alkalomból szeptember 26-án ingyenesen voltak látogathatók a múzeumok, de
kirakodóvásárra, gasztronómiai ínyencségekre is számíthattak a vendégek.
Gazdáink és kézmőveseink Egyesületünk szervezésében két helyszínen kínálták portékáikat: a
Bozsó Győjteményben, illetve a Nemzeti Kerámia Stúdió udvarán. Mindkét helyszínen
kóstolóval, kézmőves foglalkozással színesítettük a programokat.
SZÜRETI MULATSÁG
2015. 09. 26. Kunbaracs
A kunbaracsi szüreti fesztiválon árusaink is részt vettek. Az érdeklıdık kecsketejes
szappant, lekvárt, puszedlit, mézeskalácsot, méhészeti termékeket vásárolhattak a
rendezvényen.

KECSKEMÉTI TANYAI TERMÉK PIAC II. ÉVFORDULÓJA
2015. 10. 01. KECSKEMÉT
A KECSKEMÉTI TANYAI TERMÉK PIAC II. ÉVFORDULÓJA alkalmából
szervezett rendezvényt 2015. október 1-jén valósítottuk meg Kecskemét Fıterén, a
Városháza elıtt. A Kecskeméti Tanyai Termék Piac, melyen helyi gazdák és kézmővesek
kínálják portékáikat minden héten csütörtökön a Városháza elıtti sétányon, idén
ünnepelte II. évfordulóját 2015. október 1-jén 14:00 órától 18:00 óráig. A piacon
immáron 2 éve árusító helyi gazdák, kézmővesek minıségi, biztonságos, e tájegységre
jellemzı alapanyagokból készült és egyedi termékeikkel magasabb kulináris és esztétikai
élményt nyújtanak tudatos vásárlóiknak. A tanyai termékek árusításának
megszervezését az egyesületünk és a Kamra-túra Egyesület, mint együttmőködı
partnerek
segítik.
A Piac évfordulója alkalmából köszöntıt mondott Bogasov István, Kecskemét Megyei
Jogú Város önkormányzati képviselıje, térségi ügyekért felelıs tanácsnok, Domján
Gergely a NAK Bács-Kiskun Megyei Szervezetének Elnöke és Dr. Kelemen Márk, az
Egyesület
elnökhelyettese,
Kerekegyháza
Város
Polgármestere.
A Kulturális és Hagyományırzı Civil Kerekasztal kulturális produkciókkal színesítette
a rendezvényt. Fellépett többek között a Kecskeméti Kodály Zoltán Vegyeskar, BácsKiskun Megyei Költık és Írók Baráti Köre, Gonda János nótaénekes és néptánc
mősorral készült a Tőzön-Vízen Át Egyesület.
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KECSKEMÉTI ÉRTÉKEK NAPJA
2015. október 2. Kecskemét
A Kecskeméti Települési Értéktár nyolc kategóriájába felvett értékekbıl a Nemzeti
Mővelıdési Intézet Bács-Kiskun Megyei Szervezetének szervezésében október 2-án 10:00
órakor nyílt az Értéktár Kiállítás a volt Liberté étterem épületében. A kiállítást megnyitotta
Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere, Egyesületünk
elnöke. A megnyitó után köszöntıt mondott Székelyné Kırösi Ilona történész, fımuzeológus.
A kiállítás október 10-ig folyamatosan nyitva tartott, lehetıséget biztosítva ezzel minden
korosztálynak, iskolás csoportoknak is, hogy megtekinthessék Kecskemét város értékeit.
A Nemzeti Mővelıdési Intézet Bács-Kiskun Megyei Szervezete október 2-án 10:30-tól
Helyi Érték Konferencia keretében a helyi értékekre, a települési értéktár fontosságára és
szerepére hívta fel a figyelmet a Cifrapalota Pávás Dísztermében. Az Aranyhomok
Kistérségfejlesztési Egyesület értékmegırzı tevékenységérıl Egyesületünk titkára tartott
elıadást.
A Kulturális és Hagyományırzı Civil Kerekasztal kulturális produkciókkal színesítette a
rendezvényt a Fıtéren, a Városháza elıtt. A programok sorát Molnár Pál Kecskemét Megyei
Jogú Város önkormányzati képviselı tárogató mősora nyitotta meg. Fellépett többek között a
Hírös Nyugdíjas Klub Piros Rózsa Táncegyesülete, a Pacsirták Népdalegyüttes,
Hagyományırzı együttes. A produkciók sorát a Csörömpölık zenekar gyermek koncertje és
táncháza zárta.
Az Egyesület a Kecskeméti Értéktárban szereplı termelık és kézmővesek vásárára várta a
érdeklıdıket.
A kézmővesek tevékenységébe is bepillantást nyerhettek a látogatók, ugyanis Barcsik
Sándorné népi iparmővész, szövı, Apró Tamás fafaragó, Bedı Istvánné vert csipke készítı
kézmőves bemutatót tartottak.
ORSZÁGOS TOJÁS SOKADALOM – TOJÁSFESZTIVÁL
2015. 10. 09-10.
Az Egyesületet Szemereyné Pataki Klaudia elnök asszony tanácsára kereste meg Kollár
Csaba, a Mizsetáp Kft., illetve a Hírös Farm Kft. ügyvezetı igazgatója a Tojásfesztivál
Kecskemétre költöztetése ügyében, aki egyben a Magyar Tojóhibrid -tenyésztık és
Tojástermelık Szövetségének és a Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezetnek is
tagja. A fesztivál már 10 éves múlttal rendelkezik, eddig Siófokon került megrendezésre
Balatoni Nemzetközi Tojásfesztivál néven, de szervezési nehézségek miatt a településen nem
folytatták a rendezvénysorozatot.
A Tojásfesztivál célja a tojásfogyasztás népszerősítése, a tojás marketingjének erısítése,
mely fontos szerepet vállal a tojással kapcsolatosan kialakult tévhitek eloszlatásában és a
tojás az egészséges táplálkozásban elfoglalt fontos rangjának visszaállításában. A Tojás
Világnapjához igazítva a Tojásfesztiválok október 2. péntekére esnek.
Úgy gondoljuk, hogy Kecskemét városa az egyik legjobb választás egy ilyen tematikájú
rendezvény megvalósítására, hiszen az ország tojástermelésének területi arányait vizsgálva a
kecskeméti régió az egyik legerısebb térség.
Kecskemét infrastruktúráját és a környezı erıs tojástermelı jelenlétet figyelembe véve
városunk talán az ország legkompetensebb települése a Tojásfesztivál megvalósítására.
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkára, Hamzáné Lakó Judit elıterjesztette a
2015. június 17-ei elnökségi ülésére a fesztivál megrendezésének kérdését. Idıközben az
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elképzelés mellé állt a Baromfi Termék Tanács, illetve annak tagszövetsége a Magyar
Tojóhibrid-tenyésztık és Tojástermelık Szövetsége is, akik szakmai és anyagi segítséget
is felajánlottak. Fı támogatónkként az Agrár és Vidékfejlesztésért Felelıs Államtitkárság
is segítette a rendezvényünket. A Tojásszövetség felkérésére a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara is támogatta a rendezvényt. Egyesületünk a tiszakécskei Arany János Mővelıdési
Központ és Városi Könyvtárhoz folyamodott, hogy pályázzon a Nemzeti Kulturális Alap
pályázatán, melynek eredményeképp 1.000.000 Ft-os támogatást nyert költségvetésünkbe.
Idıközben a rendezvény elnevezése Országos Tojás Sokadalom - Tojásfesztiválra
módosult, ezzel jelezve, a rendezvénysorozat megújulását, valamint országos pozícióját.
A 10.000.000 Ft-os költségvetésünk a következıképp állt össze:
Miniszterelnökség: 5.000.000 Ft
BTT- Tojásszövetség 2.000.000 Ft
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2.000.000 Ft
Nemzeti Kulturális Alap 1.000.000 Ft
További támogatóinkként tartjuk számon a Kecskemétfilm Kft-t, amiért rendelkezésünkre
bocsátott egy mese DVD-t, melyet felhasználhattunk Tojásmozinkhoz, és a zengıvárkonyi
Míves Tojás Múzeumot, hiszen díjmentesen hozta el Kecskemétre a Míves Tojás
Győjteményét, valamint a Hírös Tojást és a Mizsetáp Kft.-t, akik szervezıi munkájukat és a
szalmajátszóteret tették a rendezvényhez, valamint ellátták a fesztivál tojás igényét.
A rendezvény és a fórum elıtt, október 29-én a BTT Tojásszövetség szervezésében egy
Sajtóreggeli valósult meg a Budai Vár Korona Cukrászdájában, ahol többek között
bemutatásra került a szakmai konferencia, valamint az Országos Tojás Sokadalom is. A
sajtóreggelire meghívást kaptak az országos és szakmai média képviselıi. Október 5-én
már az MTV Család-Barát magazinjába került bemutatásra a rendezvény Dr. Molnár
Györgyi a BTT titkára által, illetve egyik fellépı séfünk, Németh József fızött tojásos
ételeket.
A Baromfi Termék Tanács által október 9-re a Három Gúnár Rendezvényházba szervezett 14.
Tojás Világnapi szakmai konferencia keretében az érdeklıdık több elıadást hallgathattak a
szakma, illetve az ágazat neves képviselıi jóvoltából. A konferenciát megnyitotta Végh
László, a Baromfi Termék Tanács elnöke, köszöntıt mondott Kis Miklós Zsolt agrárvidékfejlesztésért felelıs államtitkár, valamint elıadást is tartott a baromfiágazat
vidékfejlesztéshez kapcsolódó fejlesztési lehetıségeirıl a 2014-2020 közötti idıszakban.
Az EEPTA szerepérıl, feladatairól, céljairól, az elért eredményekrıl és az elıttük álló
nehézségekrıl Mark Williams, az EEPTA – Európai Tojástermelık, Tojáscsomagolók és
kereskedık Szövetségének titkára beszélt.
Dr. Molnár Balázs, az Elanco Animal Health key account managere elıadásában bemutatta
a lehetıségeket a szalmonella gyérítésben a vakcinázáson túl, valamint a tojótelepeken
alkalmazott zoonozis rizikó Indexbıl nyert tapasztalataikat.
Ezt követıen prof. Dr. Sütı Zoltán, a Kaposvári Egyetem tanára, Exemplis discimus Példákból tanulunk (A tartásmód hatása a tyúkok tojástermelı képességére a genotípustól
függıen, az elsı és a mesterséges vedletést követı második tojástermelési idıszakban) címő
beszámolóját hallhatták a szakma képviselıi.
Végül a tojás fogyasztói szokásokat ismerhette meg a hallgatóság Prof. Dr. Szakály Zoltán
tolmácsolásában, aki a Debreceni Egyetem tanára, intézetvezetıje.
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Az elıadások után kérdéseket tehettek fel a megjelentek, majd fogadáson vehettek részt. A
hiánypótló szakmai konferenciát nagy érdeklıdés övezte.
A szakmai programot követıen 15 órakor került sor a Fıtéren az Országos Tojás Sokadalom
megnyitójára, így a szakma képviselıi is részt vehettetek a rendezvényen. A Tojásfesztivált
Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelıs államtitkár nyitotta meg, majd köszöntıt
mondott Végh László a Magyar Tojóhibrid-tenyésztık és Tojástermelık Szövetségének
elnöke és Dr. Homoki Tamás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának
alpolgármestere.
Programok sokasága garantálta minden korosztály számára a szórakozási lehetıségeket:
fızıshow-k, -bemutatók és -versenyek, könnyőzenei koncertek, kulturális csoportok
fellépései, operett és musical válogatások, riportmősorok, kézmőves foglalkozások, Háztájit
az asztalra! Tanyai termék és kézmőves vásár, Tojásmozi, bábmősor, szalmajátszótér, népi
játszóeszközök és baromfiudvar várta azokat, akik ellátogattak a nagy sikerő fesztiválra.
A hagyományteremtı szándékkal elindított rendezvény kiemelkedı számú vendéget
vonzott, mindkét napon nagy érdeklıdés kísérte a változatos, igényes programokat, melyek
kialakításánál fontos szempont volt az is, hogy a városunkra jellemzı sok rendezvény között
egyedi fesztivált hozhassunk létre.
Az egész napos programok között két házigazdánk McMenemy Márk és Szabó Edit
mutatta be a produkciókat, illetve népszerősítették a tojást, mint élelmiszeripari és
kulturális értéket. Tojásdíszítıkkel és szakácsokkal készítettek riportokat, mősorokat,
valamint hasznos információkkal látták el az érdeklıdıket.
Kecskemét fıterén két helyszínen is szórakoztató kulturális programokkal vártuk az
érdeklıdıket. Október 9-én pénteken a nagyszínpadon délután világhírő musical
válogatást, Zsigóné Katival készült riportot, Grapevine Táncstúdió show mősorát,
Csörömpölık együttes mősorát, Kunság Táncegyüttes fellépését, Motiva együttes
koncertjét, majd a kecskeméti illetıségő Idıgép zenekar nagyszabású 15. jubileumi
nagykoncertjét hallhatta a közönség.
A kis színpadon rendezvényünk fı programjaként Németh József és csapata 2000 tojásból
készített óriástojás lepényt, melyet az érdeklıdık, nézık fogyasztottak el. A gasztronómiai
bemutató közben sok érdekesség hangzott el a tojásfogyasztással kapcsolatban.
Majd a Pacsirta Népdalkör citeramősora következett, valamint felléptek a TST Dance
Stúdió táncosai és a Ballószögi Kincsecskék gyermek néptánc csoportja is.
Október 10-én szombaton a nagyszínpadon Varga Mihály bugaci kecskedudás „Így mesélte
szép apámnak szép fia” címő mesemondó mősorával indult a rendezvény. Ezt követıen a
Foglalt! Zenekar, majd a Nagy Tisza néptánccsoport mősora következett. A gyerekeket
Hevesi Imre és a ZőrZavar Zenekar bővölte el. A felnıtteket Dolák-Saly Róbert humoros
elıadásával szórakoztatta. Az operett gála mősor örökzöld dallamait neves színészek
elıadásában mindenki szívesen hallgatta és igazi különlegességnek számított a Fıtéren.
Koncertekkel folytatódott a rendezvény, a Blues Donkeys, a Hang Over Gang, majd a
Bikini zenekar szórakoztatta a közönséget.
Bede Róbert is tartott fızıbemutatót a nap folyamán, illetve elvállalta a Térségi Települési
Tojásos Étel Fızıversenyünk zsőri felkérését is. A megmérettetésen a Kecskeméti Térség
településeinek küldöttei vehettek részt a barátias hangulatú versenyen.
Szombaton a kis színpadon Varga Mihály bugaci kecskedudás mesemondó mősorával,
valamint Kovács Géza bábmester bábelıadásával szórakoztatta a gyerekeket. A kis
színpadon a továbbiakban a Tavaszi Szél Népdalkör, a Hírös Város Nyugdíjas Klub Piros
Rózsa táncegyüttese, valamint az M. Bodon Pál Állami Zeneiskola szaxofon együttese
adott mősort.
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A tojáságazat népszerősítése érdekében „Tudta-e?” roll-up-ok lettek kihelyezve a
rendezvény több pontjára is, ahol érdekes és hasznos, több esetben tévhiedelmeket eloszlató
információkat hirdettünk. A roll-up szakmai anyagából Tojás Kvízt készítettünk, majd a
helyes kitöltıknek egy doboz tojást ajándékoztunk.
A rendezvényen díjmentes megjelenési lehetıséget biztosítottunk tojástermelıknek, és
tojásdíszítıknek, akik kitüntetett helyen mutathatták be tevékenységeiket, értékeiket.
A Kecskeméten még sosem látott baromfiudvar is nagyon népszerőnek bizonyult. A
fajtánként kiállított élı állatokat élvezettel tekintették meg vendégeink. A rendezvény végén
szétosztásra kerültek az állatok. Az osztást is kiemelt figyelem és érdeklıdés követte a
lakosság részérıl.
A fesztivál ideje alatt a látogatók megtekinthették a Tojásmővészeti Kiállításunkat, mely
már október 2. óta megnyílt a közönség számára. A tárlat anyagait a Magyar Mezıgazdasági
Múzeum Könyvtára hozta, valamint kiállításunk október 8-án kibıvült a zengıvárkonyi
Míves Tojás Múzeum által felajánlásként kitelepített Míves Tojás Győjteményével.
Kecskemét patinás épületében, a volt Liberté étterem épületében megvalósuló kiállítás mellett
az érdeklıdık megnézhették a Nemzeti Mővelıdési Intézet által szervezett Kecskeméti
Értékek Kiállítását is. A teremben Tojásmozi is mőködött, ahol a Kecskemétfilm Kft. és a
Baromfi Termék Tanács által felajánlott mese és dokumentumfilmek kerültek levetítésre.
Visszajelzések alapján úgy véljük, sikeres volt a rendezvény, sikerült megvalósítani
céljainkat, és megbizonyosodtunk róla: az Országos Tojás Sokadalom rendezvénysorozatnak
van létjogosultsága, sikeresen vizsgázott a kecskemétiek körében, nagy érdeklıdés övezte
mind a szakma, mind a lakosság részérıl.
Az eredeti célnak megfelelıen szeretnénk egy hosszútávon mőködı, nevéhez méltóan egy
valóban országos hatáskörő, minıségi rendezvénysorozatot létrehozni, ahol
megjelenhetnek a térség tojáságazathoz köthetı szereplıi, úgymint tojástermelık,
baromfitenyésztık, de akár a tésztakészítık, illetve a cukrászipar neves képviselıi is, mint
fı tojásfelhasználók.
Kulturális programjaink között elsıbbséget élveznek a térség értékeit felvonultató, helyi
csoportok is. Vásárunkon fıként a környékbeli termelık és kézmővesek domináltak, mely
arányt szeretnénk megırizni a további rendezvényeinken is.
Így bekerülhet az országos fesztivál kínálatba a Kecskeméti Térség „íze”, hagyománya
és értékei. Ehhez szívesen vesszük tagtelepüléseink együttmőködését, és ötleteit.
A tojásfogyasztást népszerősítı ismeretterjesztı munkának köszönhetıen a térség
tojástermelıi hosszútávon újabb vevıkörre, megnövekedett keresletre tehetnek szert.

HUNGARIKUM FESZTIVÁL
2015. 10. 10. Csepel
A Csepeli Városkép Kft. az idei évben második alkalommal bízta meg egyesületünket azzal,
hogy részt vegyünk fesztiváljukon Háztájit az asztalra! Tanyai és termék vásárunkkal. Ezen a
rendezvényen kizárólag egyesületünk termelıi és kézmővesei árusítottak, akik nagy
lelkesedéssel vettek részt az eseményen. A vásáron kívül a kulturális fellépıket is mi
biztosítottuk. A Kunság Táncegyüttes, valamint Tormási Elek és zenekara szórakoztatta a
közönséget, akik néptáncbemutatót és táncházat is tartottak, mely rendkívül népszerőnek
bizonyult. A gasztronómiai vonalon pecsenyesütıvel, kürtöskaláccsal vártuk a látogatókat. A
helyiek nagy érdeklıdéssel fogadták termelıinket, kézmőveseinket, mivel igazi kuriózumnak
számít a csepeli lakótelepen ezen házilag és kézzel, egyedileg készített termékek megjelenése.
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A szervezık meseelıadással, mesterségek bemutatójával, könnyőzenei koncerttel színesítették
a programot.
„GYÜMÖLCSHOZÓ NİK - TERMÉKENY EGYÜTTMŐKÖDÉS” konferencia
2015. 10. 15. Kecskemét
A Magyar Nıi Unió által szervezett rendezvényen, mely a vidéki nık kihívásairól és
lehetıségeirıl szólt, termelıink hangulatos vásárral és kóstolóval várták a konferencia
vendégeit, elıadóit. Többféle mézet, lekvárt, puszedlit, zöldségkrémet kóstolhattak és
szerezhettek be a résztvevık. A vendégek érdekes elıadásokat hallhattak a nık agráriumban,
mezıgazdaságban, turizmusban betöltött szerepérıl elméleti és gyakorlati megközelítésben
egyaránt.
TÉRSÉGI RUHA- ÉS KÖNYVOSZTÁS
2015. november-december, változó helyszíneken
Egyesületünket megkereste a Védıháló Karitatív Egyesület elnöke, Gál Zita, hogy a számukra
adományként felhalmozott ruhákat és könyveket segítsünk megfelelı helyre juttatni. Így egy
ingyenes ruha- és könyvosztást szervezünk közösen a térségi településekre elıre meghirdetett
idıpontokban, jelentkezések alapján. 2015. november 18-ig erre az akciónkra hét település
jelezte részvételi szándékát, amely által a nehéz sorsú családok terheit próbáljuk könnyíteni.
Reményeink szerint ezek az alkalmak sikerrel fognak zárulni.
ADVENTI VÁSÁR
2015. 12. 18-20. Kecskemét
Az Aranykapu Térségi Hagyományırzı Adventi Vásár második alkalommal nyitotta meg
kapuit 2015. 12. 18-án 10 órakor a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon Tükörtermében. A vásáron
köszöntıt mondott Bogasov István, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzati
Képviselıje, térségi ügyekért felelıs tanácsnok.
A megnyitót követıen a Kecskeméti Református Általános Iskola 4/a osztály Kántáló
címő elıadása varázsolt ünnepélyes hangulatot.
A rendezvény 2015. 12. 18-20. között került lebonyolításra, melyen 19 térségi kézmőves és
termelı kínálta portékáit mindhárom napon 10 órától 19 óráig, valamint a Homoki
Varázskert Szociális Szövetkezetnek is lehetıséget biztosítottunk termékeik árusítására.
A látogatók a helyi és térségi minıségi termékek széles palettájából válogathattak: lekvárok,
mézek, puszedlik, medvehagyma és gyógygomba készítmények, kerámiák, cserépedények,
fából készült konyhai eszközök, dísztárgyak, foltvarrott, horgolt és hímzett termékek,
ékszerek, kecsketejes szappanok, fajátékok, neszeszerek, fürjtojás, olajok, lisztek és
gyógynövényes párnák szerepeltek vásárunk kínálatában.
A bejárat elıtt forralt borral, zenével csalogattuk a vendégeket, akik betérve
megcsodálhatták Zrínyi Istvánné ballószögi mézeskalács készítı „Mézeskalács falu” címő
alkotását. Az egyedi, minıségi, kézzel készített portékák közül mindenki megtalálhatta a
meglepetésnek szánt ajándékot, sıt még a karácsonyi ételek elıkészületeihez is be tudtak
vásárolni. Több stand elıtt kiemelt érdeklıdéssel és ámulattal álltak meg a nézelıdık.
A szombati napon délelıtt Bedı Istvánné kecskeméti vert csipke készítı, valamint Ádám
Kálmánné kerekegyházi szalmafonó tartott foglalkozást a gyermekeknek. Árvainé Bánfi
Mónika iránymutatásával gyurmaékszereket készítettek.
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Horváth Lászlóné, a kecskeméti Gomba- és Gyógynövény Klub vezetıje gyógytea és
biogombaporos szendvics kóstolóval várta a vendégeket. Az érdeklıdık választ kaphattak a
gyógynövényekkel, hatásukkal és felhasználásukkal kapcsolatos kérdéseikre is.
Nemcsak testi táplálékkal, tárgyakkal vártuk a vásárunkat felkeresıket, de a kulturális
csoportok meghitt, karácsonyra hangoló mősorai által gondoskodtunk a lelki táplálékról is.
A pénteki nap folyamán felléptek az M. Bodon Pál Zeneiskola növendékei, valamint
ünnepélyes mősort adott a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola Betlehemezés
népi játékával, a Mátyás Király Citerazenekar, a Kecskeméti Végh Mihály Református
Énekkar és a Hírös Néptánc Tanoda Csuporka csoportja Bajai betlehemes címő
elıadásával.
Az általános iskolák körében lehetıséget hirdettünk kézmőves foglalkozás keretében a
karácsonyi díszek elkészítésére, melyre hat osztály jelentkezett. İk elıre egyeztetett
idıpontban, szakképzett animátorok segítségével készítettek karácsonyi díszeket,
ajándékokat. A kézmőveskedés után Egyesületünk vendégül látta ıket puszedlivel és teával.
12.19-én, szombaton a kulturális mősorok 16 órától kezdıdtek. A Bács-Kiskun Megyei
Költık és Írók Baráti Körének Mővészeti Csoportja „Ünnepváró” programja
gondoskodott a meghitt hangulatról. A Damjanich János Általános Iskola diákjainak
„Koldusének” címő színdarabja hangolta Karácsony ünnepére a vásár résztvevıit.
A Kossuth téren a negyedik Adventi gyertyagyújtás ünnepélyes mősora után az Egyesület
szeretetvendégséget szervezett. Az ünneplıket forró teával és zsíros kenyérrel láttuk
vendégül, majd forralt borral vártuk ıket az Ifjúsági Otthon Tükörtermében. A forralt bor
elfogyasztása közben Petı Edina Fadette énekes elıadómővész adott szívmelengetı mősort.
12.20-án, vasárnap ismét a Bács-Kiskun Megyei Költık és Írók Baráti Köre Mővészeti
Csoportjának tagjai léptek fel versekkel, dalokkal, valamint a Kecskeméti Zenészegylettıl
Somogyi Károly adott kellemes hangulatú karácsony könnyőzenei mősort.
Mindhárom napon a kulturális csoportok, iskolák ingyenesen vállalták a fellépést. Számukra
ajándék csomaggal, emléklappal kedveskedtünk, valamint puszedlivel és teával láttuk ıket
vendégül.
A vásárra látogatók kellemes hangulatban, kulturált körülmények között tudtak nézelıdni,
vásárolni és az árusítók is többnyire elégedetten zárták a rendezvényt. A következı évi vásárt
Egyesületünk Kecskemét Fıterére tervezi, hogy termelıink és kézmőveseink még nagyobb
érdeklıdésre tartsanak számot és nagyobb forgalmat tudjanak bonyolítani.
GAZDAEBÉD AZ ARANYHOMOK SZÁLLODÁBAN
2015. 12. 31. Kecskemét
Az Aranyhomok Hotel felkérésére Egyesületünk immár második alkalommal szervezett
Gazdaebédet a hotel vendégei részére az év utolsó napján, turisztikai csomag részeként. A
fogadás alkalmával a vendégek találkozhattak a környékbeli termelıkkel és megismerhették
termékeiket, beszélgetésük során betekintést kaphattak a vidéki élet mindennapjaiba. A
visszajelzések alapján újra meggyızıdtünk arról, hogy termelıink által készített termékek
megállják a helyüket egy magas minıségő szolgáltatásokat felvonultató hotel kínálatában. A
vendégek többször is megjegyezték, hogy a Gazdaebéden kínált ételek legalább olyan
finomak, mint a hotel konyháján készült fogások. Sokak számára visszaidézték a
gyermekkori, nagymama által készített ételeket és emlékeket. A személyes találkozás, az

25

ételkülönlegességek és a gusztusos, látványos tálalás igazi szemléletformáló, maradandó
élmény volt az érdeklıdık számára.
A szilveszteri tombolán a szálloda a vendégei között Aranyhomok Portéka – „a térség
ajándéka” ajándékcsomagot sorsolt ki Egyesületünk felajánlásából.
Bízunk benne, hogy lesz még lehetıségünk hasonló együttmőködésre és bevonhatjuk a kiváló
minıségő helyi termékeket a környékbeli szállodák, éttermek kínálatába sokszínősítve,
egyedivé téve azok szolgáltatásait.
ARANYHOMOK-PORTÉKA HONLAP
www.aranyhomok-porteka.hu
Aranyhomok Portéka – a Térség Ajándéka
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület kiemelt célja, hogy mindenki számára
megismertesse és elérhetıvé tegye a helyi és a térségi gazdák és kézmővesek termékeit,
alkotásait. Arra törekszünk, hogy ráirányítsuk a fogyasztók figyelmét a térségben elıállított
biztonságos, minıségi, fogyasztóvédelmi szempontból megfelelı és sok esetben egyedi
termékekre.
Igényként merült fel helyi vállalkozások vonatkozásában, hogy szívesen ajándékoznának
helyi termékeket reprezentációs célra. Erre az igényre válaszként hoztuk létre az
Aranyhomok Portéka online ajándékkatalógusunkat, hogy a szervezetek egyszerően
tudják beszerezni az egyedi, erre a térségre jellemzı ajándékokat. Az ünnepek közeledtével a
katalógusunkból is megvásárolhatják a vállalkozások a termékeket, mely kiváló választás
karácsonyra partnereik számára. A termékek egyedi igények szerint csomagban is
rendelhetıek szöveggel, grafikával ellátva. Nagyobb mennyiség megrendelése esetén egyéni
ármeghatározás lehetséges.
A Katalógus jelenleg 28 kecskeméti, térségi gazda és kézmőves termékeit tartalmazza, akik
garantáltan hazai, kiváló minıségő, egészséges, a térségre jellemzı, szezonális zöldségekbıl,
gyümölcsökbıl készített lekvárokat, szörpöket, pástétomokat, fajtamézeket, édességeket,
olajokat, homoktövis készítményeket kínálnak. A kézzel készített szappanok, fazekas, nemez
és horgolt termékek, szıttesek, fafaragások az áruházak tömegtermékeivel szemben egyedi
értéket képviselnek, népmővészeti és hagyományırzı szempontból kiemelt jelentıségőek.
Az ajándékkatalógus lehetıséget biztosít, hogy nemcsak az ünnepekkor, de egész év során a
protokoll ajándéktárgyakat is az Egyesületen keresztül szerezzék be, erısítve a térségi
identitást, újabb értékesítési csatornát biztosítva a térségi termelık és kézmővesek számára.
A Katalógus a www.aranyhomok-porteka.hu weboldalon érhetı el. A rendeléshez néhány
perces regisztráció szükséges a honlapon leírtak szerint.
Eddigi megrendelıink között szerepelt több alkalommal Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata, akik protokoll ajándékaikat szerezték be.
A katalógust népszerősítı levelet továbbítjuk Kecskemét neves vállalkozásai számára.
Aranyhomok Portéka Piac
Az egyesület pályafutása során egy újabb mérföldkıhöz érkezett: Az Univer Zrt.-vel kötött
együttmőködés során megnyílik az Aranyhomok Portéka Térségi Tanyai Termék Piac!
Az Aranyhomok Kincseit elıállító termelık és kézmővesek megtalálhatóak Kecskeméten a
Piac mellett üzemelı Univer ABC-ben. Termékeik a megszokott magas minıségben
elérhetıek. Minden nap más termelıvel és kézmővessel találkozhatnak az érdeklıdık: horgolt
tárgyak, mézeskalácsok, homoktövis termékek, mézek, lekvárok, fazekas termékek, és egyéb
csodák.
Az Aranyhomok Portéka Piac nyitva tartása: szerdától péntekig 9-tıl 14 óráig, szombaton 7tól 14 óráig, míg vasárnap 7-tól 12 óráig.
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Nagy elırelépés és elismerés ez a lehetıség a térségi gazdálkodók és kézmővesek piacra
jutásának elısegítésében, mely az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület és partnerei
eddigi befektetett három éves munkájának eredménye.
Térségi marketing irányítása
Munkatársaink aktívan részt vettek a fenti kiállítások, rendezvények, fórumok, konferenciák
plakátjainak, szórólapjainak, meghívóinak összeállításában, szerkesztésében, terjesztésében.
Rendszeresen információval láttuk el a helyi és országos újságokat, teleházakat, honlapokat,
rádiókat, televíziókat; tájékoztató füzeteket, prospektusokat készítettünk, terjesztésükrıl is
gondoskodtunk.
Az Egyesület 2015. évi tevékenységével hozzájárult a kistérségi települések szorosabb
együttmőködéséhez, erısítve a térségi kohéziót.
Az Egyesület a jövıben is törekszik a pontos információszolgáltatás, pályázati
segítségnyújtás, adatgyőjtés és adatszolgáltatás révén, valamint kistérségi kiadványok
megjelentetésével, a térség értékeinek népszerősítésével a települések fejlıdésének
elısegítésére, helyi gazdaság élénkítésére mellyel nemcsak az adott település, hanem az egész
kistérség fejlıdéséhez hozzájárul.
Kecskemét, 2016. május 12.

Szemereyné Pataki Klaudia
elnök sk.
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