Tisztelt Partnerünk!

2016. augusztus

Ön az Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2016 évi augusztusi hírlevelét olvassa,
melyben tájékoztatást nyújtunk a Jász-Nagykun-Szolnok megyében megvalósuló eseményekről, közérdekű információkról.

Programajánló augusztusra

Rékasi Fesztivál—Zagyvarékas

Ez történt az
elmúlt hónapban

2016. augusztus 5-6.

Közösség építő rendezvényekkel, házi, tájjellegű ételek főzésével, sajt- és gyümölcskóstolóval várják az érdeklődőket.

Csángó Fesztivál
2016. július 19-24.

SÉF randevú—Szolnok
2016. augusztus 5-6. 8-10.
A tavaly hagyományteremtő szándékkal útjára
indított Séf Randevú sikerén felbuzdulva idén is
megrendezik a kétnapos gasztro-pikniket. Számos
séf ételkülönlegességeit kóstolhatja meg a nagyérdemű az Aba-Novák Agóra
Kulturális Központ előtti Hild téren.
Kirakodó– és állatvásár—Jászberény
2016. augusztus 13.

Állat kereskedők, kézművesek mutathatják be
portékájukat.

ArTúr Fesztivál Művészeti Napok—Mezőtúr
2016. augusztus 9 - 13.
Jellegét tekintve összművészeti fesztivál.
Kortárs képzőművészeti és néprajzi kiállítások,
táncművészeti, komolyzenei, népművészeti rendezvények, gyermekprogramok, színházi előadások
gazdag kínálatából válogathatnak az idelátogatók. A művészetek különböző
ágai (komoly zene, népzene, világzene, jazz, kortárs balett, tánc, színház,
kortárs képzőművészeti és népművészeti kiállítások stb.) jelennek meg a
fesztiválon.

A maga természetességében
csodálhatta meg a több ezer
érdeklődő a kárpát-medencei
és európai hagyományőrzők
bemutatóit Jászberényben a
XXVI. alkalommal megszervezett Csángó Fesztiválon. A
rendezvény immár negyedszázada folyamatosan teremt
találkozási lehetőséget a
népzenét, néptáncot tisztelő
és szerető közösségeknek.
A fesztiválra ebben az évben
is több száz zenész és táncos
érkezett hazánkból, a Kárpátmedence szinte minden
szegletéből. A külföldi együttesek közül Jászberényben
üdvözölhettünk csoportokat
Bosznia és Hercegovinából,
Grúziából, Ukrajnából és
Törökországból. A csoportok
között pedig külön figyelem
irányul a Moldvából és Gyimesből érkezett csángó
hagyományőrzőkre.

Helyi termékek vására—Szolnok
2016. augusztus 14.
Minden hónap második vasárnapján szervezik a
megyei helyi termelői vásárt. Termékek széles
palettájával sikerül bemutatkozni a helyi termelőknek. Kiemelkedően fontos szerepet játszanak ezek
a piacok, mint találkozó helyek.

Túri Vásár 2016.—Mezőtúr
2016. augusztus 14.
Immáron 25. alkalommal kerül megrendezésre a
Túri Vásár A hagyományos Túri Vásár, a napi színpadi programok pedig a víztorony alatti zöld területen kapnak helyet. A tűzijáték a Ligeti tónál lesz.
Az Alföld legnagyobb vásári forgataga során Mezőtúr, a 18 ezer fős kisváros létszáma legalább a kétszeresére duzzad, az ország
számos pontjáról érkeznek árusok és kíváncsiskodók. A vásárhoz kötődő
arTúr fesztivál keddtől szombatig nagyszabású zenei és kulturális programokkal várja az érdeklődőket. Helyi kézműves termékeket értékesítő szervezetek,
termelők áruival találkozhatnak, kóstolhatják meg az érdeklődök.
29. Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó—Jászberény
2016. augusztus 16.
Magyarország legnagyobb méhészeti rendezvénye
a jászberényi.
A programokról: méz és méhészeti termékek kiállítása, mézkóstoló; mézkirálynő választás, mézes
sütemények versenye, és mézeskalács díszítési
bemutató, méhészeti eszközgyártók kiállítása, családi szórakoztató programok, tombola, népművészeti kirakodóvásár. A szakmai rendezvényt a méhészek vetélkedője, méhcsalád kezelésének élő szemléltetése, mint jó gyakorlat
zárja.

Természet
Operaháza Tisza tavi
Fesztivál 2016.
Tiszafüred
A Természet Operaháza Tisza
-tavi Fesztivál néven háromnapos, Európában egyedülálló idegenforgalmi produkció
zajlott péntektől vasárnapig a
Tisza-tó mellett. A legtöbb
eseménynek a tó fővárosa,
Tiszafüred adott otthont. 26
helyszínen és ugyanennyi
koncerten 300 művész lépett
a közönség elé, köztük olyan
előadók is, akik szerepléséért
nemzetközi szinten is versengenek a koncertrendező
irodák. A fesztivált Debreceni
Ildikó jelmeztervező indította
útjára 2014-ben azzal a céllal,
hogy a minőségi kultúrát az
egészséges életmódot és a
természet szépségét összekapcsolja. Ehhez tökéletes
helyszín a Tisza-tó, amelynek
ismertségéhez, fejlődéséhez,
és végső soron új munkahelyek teremtéséhez járul hozzá a Természet Operaháza. A
fesztivál három napján, három jól elkülöníthető program zajlott, a rendezvény
napjait a zene kötötte össze.
Az esemény rangját mutatja
az is, hogy a fesztiválon ott
volt egy-egy osztrák, német,
norvég és Amerikai-Egyesült
Államokbeli operaház igazgatója is.

Megújult „köntösben” a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
2014-től új programozási időszak kezdődött az Európai Uniós támogatásokban, Vidékfejlesztési Program (VP)
néven Magyarország kormánya új támogatási programot indított el a vidék felzárkóztatására. Ezek a változások a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatra is hatással voltak, így többek között átalakult a szervezet, új arculattal
és friss lendülettel csatlakozott ezekhez a változásokhoz.
Mi házhoz visszük Önnek a legfrissebb rendezvény és VP pályázati információkat. Legyen Ön is elégedett
partnerünk, hisz megelégedettsége szervezetünk sikerének kulcsa. Az MNVH szolgáltatásai ingyenesek,
igénybevétele regisztráció alapján lehetséges a www.mnvh.eu honlapon. Bármely személy vagy szervezet –
ide értve az együttműködéseket, vidéki fejlesztéspolitikai szerveződéseket is –
jogosult regisztrálni. Olvassa naprakész híreinket facebook oldalunkon:

Üdvözlettel:
Dr. Barancsi Ágnes Jász-Nagykun-Szolnok megyei MNVH területi felelős
E-mail cím: mnvh.jnszmegye@me.gov.hu
Telefonszám: 30/359-7435

