
 

Tisztelt Partnerem! 

Ön az MNVH Csongrád Megyei hírlevelét olvassa. Jelen hírlevelemben a 

vidékfejlesztésre, megyei eseményekre, közös értékeinkre vonatkozó in-

formációkról kívánom tájékoztatni. 

Támogatni kell a gazdákat ahhoz, hogy az éghajlatváltozás kihívásait 
jól kezeljék 

A kormány Magyarország erdősültségét 22 százalékról 27 százalékra 
emeli az ország fásítási programmal, amelyhez kapcsolódóan az agrár-
tárca az idén a duplájára emelte az erdőtelepítéshez igényelhető jöve-
delempótló támogatások összegét, és növelte a támogatások igénybe-
vételének időtartamát.  További információ: https://www.kormany.hu/
hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/agrarminiszter-tamogatni-kell-a
-gazdakat-ahhoz-hogy-az-eghajlatvaltozas-kihivasait-jol-kezeljek 

2019. szeptember 

Ajánló:  

Hazánk parlamentje 
2012 áprilisában fogad-
ta el a magyar nemzeti 
értékekről és hungari-
kumokról szóló tör-
vényt, amelynek leg-
fontosabb célja: azono-
sítani, számba venni és 
minél szélesebb körben 
megismertetni nemzeti 
értékeinket, egyúttal 
gondoskodni fennma-
radásukról. Csongrád 
Megye Értékei:   

Herz Classic Téli-
szalámi 

A HERZ Classic 
Téliszalámi Herz 
Ármin eredeti XIX. 
századi receptje 
alapján, egyedi 
fűszerezéssel, első 
osztályú, váloga-
tott alapanyagból, 
bükkfán füstölés-
sel, és hagyomá-
nyos érleléssel 
készülő prémium 
minőségű termék. 
Egyedi ízében és 
illatában a fehér- 
és szegfűbors do-
minál, amelyet 
kiegészít a bükkfa 
füst kellemes, 
semmivel sem 
összetéveszthető 
aromája. Illatát a 
harmonikus füstön 
és a fűszereken 
kívül a szürkésfe-
hér nemespenész 
adja. A népszerű 
HERZ Téliszalámi 
125 éves múltjá-
val, a szalámi mes-
terek generáció-
kon keresztül át-
örökített tudásá-
val, hagyományos 
gyártástechnológi-
ájával és páratlan 
ízével valódi ma-
gyar érték. A HERZ 
márkanév a har-
madik legismer-
tebb húsipari már-
kanév, mely aller-
gén anyagoktól 
mentes. A HERZ 
Classic Téliszalámi 
igazi hungarikum a 
fogyasztók köré-
ben, amely több 
mint egy évszáza-
don át húzódó 
történelmével és 
töretlen minősé-
gével vívta ki ezt 
az elismerést. Az 
ízletes termék 
fogalom a magya-
rok számára. A 
nemzeti érték hi-
vatalos weboldalá-
nak címe: 
www.herz.hu 

Üdvözlettel: Benkő Zsolt MNVH Csongrád Megyei területi felelős  

6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 1, tel.: 06-20/422-3630. Amennyiben le kíván iratkozni a 

hírlevélről, kérem jelezze a benko.zsolt@szpi.hu címen. 

   Az elmúlt időszak történései 

Csongrád Megyei jó példa – Hegyesi Éléstár 

A Makói Kistérségben elhelyezkedő Királyhegyes Községben él és gazdál-
kodik, Deák Szilvia állattenyésztő agrármérnök, sajtkészítő, aki Hegyesi 
Éléstár márkanév alatt, kézműves finomságokat készít. A fiatal hölgy, szü-
lői támogatással, egyes egyedül hozta létre kisgazdaságát, ahol jersey 
szarvasmarhát és őshonos baromfit tart és tenyészt. A Hegyesi Éléstár 
mint márkanév 4 éve létezik. Célja az, hogyha a jövőben egy vevő felkere-
si, akkor többfajta kézműves termékkel ki tudja szolgálni, igazi éléstárként 
működjön. Szervez sajtkóstolókat, mely alkalmakkor a kézműves sajtok-
hoz, házi kenyeret, zöldség és gyümölcsleveket társít, köszönhetően, más 
termelőkkel való együttműködésének. További információ: https://
hegyesi-elestar.webnode.hu/;https://www.facebook.com/hegyesielestar/ 

Csongrád Megyei rendezvények 

Szeptember hónapban egymást érik a különböző települési, hagyomány-
őrző, gasztronómiai, és közösségi rendezvények. Az Agrárminisztérium, a 
Széchenyi Programiroda és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, országosan 
több mint 500, megyénkben több tucat rendezvény megvalósítását támo-
gatja. Az elmúlt hetekben, a következő néhány hétben, igyekszem minél 
több rendezvényt felkeresni, tájékozódni az ottani programokról, esemé-
nyekről. 

- III. Nagyéri Sokadalom és Helyi kézműves vásár 
Helyszín: Nagyér,  Nagyéri Park 

Időpont: 2019. szeptember 28., szombat 
További információ: https://www.facebook.com/nagyerkozseg/ 

 
- Borszűrő Szent Mihály, Szüret és Iparosok Napja  

Helyszín: Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
Ideje: 2019. szeptember 28., szombat 

További információ: https://www.facebook.com/opusztaszer/ 
 

- Szent Mihály Nap 
Helyszín: Üllés, Vásártér 

Ideje: 2019. szeptember 28., szombat, 16:00 
További információ: https://www.facebook.com/

events/735951333513127/ 
 

Programok 

Pályázati Hírek 

 

Kérem, amennyiben még nem tette meg, akkor regisztrálja magát a 

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat weboldalán, hogy további hasznos in-

formációkhoz juthasson a Vidékfejlesztési Programmal és az MNVH 

pályázataival kapcsolatban. Ezt a következő linken teheti meg:  

http://regisztracio.mnvh.eu/regisztracio_email.php 

https://hegyesi-elestar.webnode.hu/
https://hegyesi-elestar.webnode.hu/

