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L E A D E R

KTZVE HÍREK
Közép-Tisza-Zagyva 
Vidékfejlesztési Egyesület hírek 2009.07.10.

Augusztusban a Sziget Fesztiválon, újdonsággal jelentke-
zik az ÚMVP program! A Hungarikum Faluban több száz-
ezer fiatal ismerheti meg Magyarország kultúráját, gaszt-
ronómiáját, kézműves és iparműves termékeit a LEADER 
Programnak köszönhetően. Mindez augusztus 12-17. között, 
két bemelegítő nappal felvezetve.

Tizenhetedik alkalommal várja látogatóit idén a Sziget, 
ami ugyan nem jeles évforduló, de eljutott abba a korba fesz-
tiválunk, hogy érdemes egy kicsit újratervezni. A megújulás 
jegyében több szempontból is jelentős változáson megy át 
a rendezvény. A szervezők szándéka szerint azonban úgy, 
hogy a Sziget nemzetközi védjegye, a kulturális sokszínűség 
csorbát ne szenvedjen, tehát a műfaji kínálat nem csökken. 
Újítás például a Hungarikum Falu, mely az Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támoga-
tásával, a LEADER Program keretében jöhet létre idén. A 
több mint egy hektárnyi területen a hazai kulináris, kézmű-
ves és iparműves termékek széles skálája vonul fel, népzenei 
programokkal övezve, ráirányítva a figyelmet a meglévő és 
születőben lévő vidéki értékekre. A hazai 96 Helyi Akció-
csoport számos érdekességgel várja majd a „Szigetlakókat”. 
Akciócsoportunk, vagyis a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfej-
lesztési Egyesület is képviselteti magát több attrakcióval. 
Így a Kőteleki Rozmaring Dalkör 4 fővel a hagyományos 
alföldi csigatészta készítést mutatja be, melyet a helyszínen 
ki is lehet próbálni. A Dalkör tagjai vidám nótázás közben 
gyúrják a tésztát, készítik a csigát, melyet ízléses csomago-

lásban meg is vásárolhatnak. Bemutatkozik a Macimúzeum! 
Ízelítőt nyújtanak a nemzetközi hírű macimúzeumi látvá-
nyosságokból. „Keresd a Macit!” elnevezéssel kalandjátékot 
is indítunk, amelyben a megyei akciócsoportok együttműkö-
désével a helyi nevezetességeket, hagyományokat is meg-
ismerheti a játékos kedvű résztvevő. Aki ezt a kalandtúrát 
teljesíti, az gazdagabb lesz egy macimúzeumos pólóval, s 
ha abban érkezik meg a 2009. augusztus 15-ei Rákóczifalvi 
Döme Napi rendezvényre, részt vehet a 30 ezer forint érté-
kű népművészetileg zsűrizett kuruc maci sorsolásán! Rend-
kívüli különlegességet kínál a Rákóczi Lovasai Egyesület 
bemutatója, hiszen az asszonyverés, kalodázás, deresrehúzás 
hagyományait elevenítik fel a múlt század elejéről. A nem 
mindennapi élményt kisbírói kidobolással, híreszteléssel és 
ítélkezéssel vezetik fel. E programunk bizonyára örök emlék 
marad minden bátor, vállalkozó kedvű szigetlakó számára, 
akik ki is próbálhatják a Rákóczi Lovasai korhű eszközeit. 
Térségünk másik jellegzetessége már az édesszájúaknak 
kedvez, hiszen a KÓSA-TERV Kft. magyar méhészeti ter-
mékeket mutat be. Üvegkaptárban megtekinthető a méhek 
élete, valamint bemutatják a méhészeti termelés eszközeit is. 
A Hungarikum Falu LEADER boltjában meg is vásárolhat-
ják az eredeti helyi termékeket. Természetesen az Egyesület 
kiállítóként is megjelenik, a Közép-Tisza-Zagyva térség 16 
települését bemutató szóróanyagokkal, érdekességekkel, já-
tékos vetélkedőkkel várja az érdeklődőket.

                                                                                SzR 

2009. Hatodik szám

Az Általános Művelődési Központ újra megrendezi a lassan hagyománnyá váló 
„Mozdulj Falva” elnevezésű futó és gyalogló napot. 
2009. szeptember 19. -én 9 órától a tiszaparti tanösvényen, rossz idő esetén a sport-
pályán kerül megrendezésre.
További információ: Ruskó Zsolt sportszervező tel.: 20/333-8733

III. „Mozdulj Falva”


