Rákóczi

LEADER
KTZVE HÍRE K
Indul a „Márminálunk” Organikus Delikátesz program
HELYI TERMELŐK FIGYELEM!
2012. év szeptember 10 -én nyílik Budapesten a IV. kerületben a Lebstück Mária u. 10. számb alatt,
73 négyzetmétren a „Márminálunk” Organikus Delikátesz elnevezésű helyi termékek népszerűsítését
célzó üzlet. Indul a program, melybe várjuk a helyi terméket előállítókat, őstermelőket, kézműveseket,
vállalkozókat.
A Delikátesz nyitvatartása támogatja majd a hétvégi programok ide szervezését, illetve egy kis színt visz a kora
reggelekbe, reggelizőként is kiszolgálja a vevőket.
Kedves helyi terméket előállító Partnereink, helyi Termelők!
Amennyiben érdeklődnek a kezdeményezés iránt, kérjük, keressék irodánkat bizalommal, segítjük a
kapcsolatfelvételt, a hagyományőrző ételkóstolók, termékbemutatók megszervezését, kézműves foglalkozások
rendezését, és minden vidékfejlesztéshez illeszkedő ötletet. Célunk, hogy térségünk ismertségét növelve a helyi
termékek piacát bővítsük, hogy közös erővel a fogyasztók tudatos gondolkodását pozitív irányba változtassuk:
a hazai, helyi terméknél nincs jobb! Elérhető árakon, megfelelő és megbízható hazai minőséget szeretnénk
bemutatni térségünkből, várjuk szíves érdeklődésüket, együttműködésüket!
A program iránt érdeklődők számára jelentkezésük után kiküldjük a részletes részvételi feltételekről szóló
tájékoztatót, valamint egy regisztrációs lapot.
Várjuk minden kedves érdeklődő jelentkezését!
KTZVE LEADER Iroda: 56/584-009, e-mail: ktzve1@gmail.com
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A KÖZÖLD Alapítvány az egészséges környezethez,
a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez
kapcsolódó viselkedésmódot népszerűsítő, elterjesztő
rendezvénysorozat
megrendezésére
nyert
el
EMVA LEADER támogatást a Közép-Tisza-Zagyva
Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS akcióterületén.
A rendezvénysorozat első két rendezvénye a Varsány
Közösségi Házban zajlott június 9-én és 23-án. A két
rendezvény alkalmával térítésmentesen szűrette
le magát 46 fő Somatoinfra vizsgálattal, míg 63
fő mérette meg a vérnyomását, vércukor szintjét,
testsúlyát és testzsírtömegét. Mindkét alkalommal
egészséges életmódot népszerűsítő ismeretterjesztő
előadások,
a
gyermekek
számára
Egészség
Játszóház, valamint Egészség-kvíz és Környezetkvíz
kitöltés,
gyógyteakóstolás,
mozgásstúdió
biztosította a remek időtöltést, a hasznos információk
beszerzésének lehetőségét. Az első rendezvény
kapcsán meghirdetett gyermekrajz pályázatra 178
alkotás érkezett be, melyből 3 rajzot választott ki a
zsűri, míg egy közönségdíjast választhatott az, aki
a www.kozold.hu/rajzok weboldalon szavazott a
számára legjobban tetsző alkotásra.
Az „Egészségmegőrzés megelőzéssel a KTZVE
térségben” rendezvénysorozat szeptemberben
folytatódik, szeptember 8-án és 29-én ismét
igénybe vehető előjegyzéssel a térítésmentes
Somatoinfrás vizsgálat.
A rendezvénysorozat szervezésében együttműködő
partnereink: Varsány Közösségi Ház, Nyitott Könyv Irodalmi
Kör, Kósa Méhészet – Kósa Lajos, Kossuth úti Pékség –

Nagy Tímea, Rákóczi Néptáncegyüttes Közhasznú
Egyesület, Madárbarát és Természetvédelmi Kör,
Rákóczi Lap Baráti Kör Közhasznú Egyesület, Újszászi
Liliom Néptánc Hagyományőrző Egyesület, Rákóczi
Helyi Termék Egyesület, Emberkék az Emberért
Egyesület.
„Európai Mezőgazdaasági Vidékfejlesztési Alap: a
vidéki területekbe beruházó Európa”
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