
 

 

Tisztelt Partnerünk! 

  

  

             Ön a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Pest megyei területi felelősének, szeptemberi hírlevelét olvassa, amelyben 
a vidékfejlesztésben érintett szereplők számára legfontosabb pályázati hírekről, valamint a Pest megyében 
megvalósult, megvalósuló eseményekről szeretném tájékoztatni.  

 

 

Minta értékű tevékenység 
 



  

  

XII. Hartyánfeszt Sváb Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál 

  

Kis város, nagy hagyományok 

             2018 szeptember 8-án jártam Újhartyánban a XII. Hartyánfeszten, a Hercel 
Hagyományőrző Egyesület meghívásából. Az ismeretség nem új keletű, évek óta élő 
a kapcsolat az MNVH és a civil szervezet között. Ezen alkalommal is szép ha-
gyományokat és példa értékű gyakorlatot írhatok le. 

             Újhartyán egy Pest megyei kisváros, az itt élők még ma is büszkék sváb 
származásukra. Érdemes megismerni lakóit, mert ebben a rohanó, hagyományvesz-
tő világban a település képes példamutató, közösségteremtő, értékőrző életet élni. 
A község elődjét a folyamatos háborúk elnéptelenítették. A török kiűzése után, a 
terület gróf Grassalkovich Antal kezébe került, aki nagyrészt svábokat hívott a te-
lepülés benépesítésére, akik főleg a Csepel-szigetről, Soroksárról, Dunaharasztiból, 
Taksonyból, illetve a környező településekről érkeztek. Ezt azért fontos megemlíteni, 
mert a szorgos lakók egy zárt, összetartó közösséget hoztak létre, szorgalmukkal 
kiemelkedtek a térségből. Sajnos a sváb nyelv használata fokozatosan kiveszett a 
mindennapokból, de a zenekarok, tánccsoportok, hagyományos ételek megőrizték a 
német szokásokat. Az 1960-as évektől egyre gyakoribbá váltak a vegyes házasságok, 
a rendszerváltás után pedig komoly változások mentek végbe a mezőgazdaság terén 
is. A település azonban képes volt újjászületni, mert megmaradtak az értékek, 
megvan az irány.  

 

Programajánló: 

  

  

IV. Dunakanyar Bor- és 
Pálinkafesztivál 

  

  

Negyedízben kerül megren-
dezésre a Dunakanyar Bor- és 
Pálinkafesztivál Vácott. A 
szervezők szeretettel várnak 
mindenkit 2018. október 5-7 
között az eseményre. Duna-
parti helyszínen, 3 napon ke-
resztül bor és pálinka kóstolók! 

  

Részletek: 

https://www.facebook.com/ 
dunakanyariroda2010/ photos/ 

 

https://www.facebook.com/dunakanyariroda2010/photos/gm.278706979631855/1792167107499529/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dunakanyariroda2010/photos/gm.278706979631855/1792167107499529/?type=3&theater


 

 

 
gm.278706979631855/17921-

67107499529/?type=3&theater 

  

 

 

 

 

 

Hartyánfeszt 
 

https://www.facebook.com/dunakanyariroda2010/photos/gm.278706979631855/1792167107499529/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dunakanyariroda2010/photos/gm.278706979631855/1792167107499529/?type=3&theater


             Újhartyán számos, színes programmal várja az érdeklődőket, egész évben. 
A farsangi időszakhoz kötődő „sánta csütörtöki bál”, a „keddi tuskóhúzás” és „Sváb 
nap” mellett, az általában szeptemberben megrendezett kulturális, gasztronómiai 
„Hartyánfeszt”, a város leglátogatottabb eseménye. Itt minden civil szervezet és 
testvérváros külön sátorral mutatkozik be és a környező településen lakók is nagy 
számban jelennek meg.  

             12 évvel ezelőtt, családias hangulatban indult a program, a helyi civilek 
szervezésében. Az alapvető elképzelés a sváb hagyományok közös megélése volt. 
A rendezvényt évről-évre egyre nagyobb érdeklődés követte és az egész térséget 
megmozgató fesztivállá vált. A szervezést mára már a város önkormányzata 
koordinálja, de az örökség ápolásáért továbbra is a civil szervezetek felelnek. 
Sajnos sok helyen lehet látni a nagy rendezvények felhígulását, unott, mindenhol 
ugyanazt áruló árusok sátrait, ugyan azokat az ételeket… Ez nem járul hozzá a vidék 
fejlődéséhez. A Hartyánfeszt szerencsére más, a gyors fejlődés és növekedés 
ellenére is sikerült megőriznie a gyökereit. A fesztiválról és a sváb 
hagyományőrzésről Hornyákné Fajth Terézt a Hercel Sváb Hagyományőrző 
Egyesület egyik vezetőjét kérdeztem: „Alapvető célunk a helyi gasztronómia to-
vábbadása volt az utódoknak és a más településről érkezőknek egyaránt. Emellett 
kellett valami, ami összefogja és aktivizálja a tenni vágyó civileket és baráti tár-
saságokat. Természetesen ezt csak úgy lehetett, hogy megvolt rá a kellő igény. Az 
önkormányzat minden kezdeményezést maximálisan támogat, a mostani ren-
dezvény sikere is a városvezetés és az egyesületek közös munkáját dicséri. A 
Hartyánfeszt célja egyértelmű: a látogatók azért jöjjenek, hogy megismerjék a sváb 
hagyományokat. Egyre gyakrabbak a visszatérő vendégek, akik kifejezetten a helyi 
süteményeket és ételeket keresik, amiket itt ismertek meg korábban. A 
programokat úgy szervezik, hogy minden korosztály megtalálja a neki való el-
foglaltságot. Idén újdonság, hogy standdal és bemutatóval készül a településen 
beruházást tervező Rehau Kft.” Egyet értek Terézzel, a standok igényesen feldí-

 
Kürtőskalács Fesztivál 2018 

  

2018-ban már hatodik alka-
lommal rendezik meg a 
Kürtőskalács Fesztivált, 
melynek központi témája 
nevéből adódóan a kürtős-
kalács, amely egyszerre 
hagyományos és megújulásra 
képes modern finomság. Hisz 
a kürtőskalács több mint 200 
éves múltjára való tekintettel 
mára bekerült a Magyar 
Nemzeti Értéktárba és már 
hungari-kummá lett 
nyilvánítva. 

  

Idén is INGYENES lesz a 
Kürtőskalács Fesztivál, amit 
2018. október 12-14 között 
a  Gesztenyés kertben kerül 
megrendezésre. 

  

Részletek: 

 



szítve, bennük büszke helyiekkel, akik otthon készített finom ételeket és sütemé-
nyeket kínálnak. Apropó helyi ételek! Az a látogató, aki megkóstolja a 
babostésztát, babos káposztát, hercelt, hagymáslepényt, cimetkrofnit, labdaró-
zsát, sufnúdlit, káposztás cvekedlit, vadast, sváb csülköt, kvakát, matutkát, flekelt, 
smórnit, tacskelt, vajas kiflit és még sorolhatnám, az biztos nem felejti el ezeket az 
ízeket! Mindegyik étel meglepően egyszerű alapanyagokból készül, sokszor 
merész párosításban, mégis egytől-egyig különleges. A városközponttal szemben 
felállított színpadon közben eredeti sváb táncokat mutattak be a hagyományőrző 
csoportok, többek között a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Tánccsoport 
előadásában. Természetesen rézfúvósok is képviseltették magukat, a taksonyi 
Heimatklang zenekar és a Presso Band szolgáltatta a talpalávalót. A gyerekeket 
egész nap kézműves foglalkozások várták. Lehetett faragni, bőrdíszműveskedni, 
nemezelni, arcfestést kérni. Természetesen nem maradhatott el a felvonulás sem. 
A menetet hagyományos sváb népviseletbe öltözött csoportok vezették, szép kört 
téve a település központjában. A város tájházának hatalmas pincéjében, két 
zománcművész, Czóbel Marianna és Kőrös Sára kiállítását tekinthették meg az 
érdeklődők. A nap sztárvendége Rúzsa Magdi volt, aki zenekarával fergeteges 
hangulatú koncertet adott. A fesztivált hajnalba nyúló utcabál zárta. A rendezvény 
természetesen ingyenes volt, bárki részt vehetett a programokon. 

  

http:// 
kurtoskalacsfesztival.hu/ 

http://kurtoskalacsfesztival.hu/
http://kurtoskalacsfesztival.hu/


 

 

 

 

Disznótoros Kolbászfesztivál 
2018 

  

A Disznótoros Kolbász-
fesztivál a vidéket hozza el 
Budapestre egy hétvégére, 
október 12-14-ig. 3 napon át 
tart majd az óriási kol-
bászvásár, ahol 250 féle 
háztáji kolbászból lehet 
válogatni. Az ország minden 
pontjáról érkeznek kol-
bászkészítők, sőt még a 

 

 

 

 

  

a felvonulás előtti pillanatok 

 

 

 



 
Újhartyán és a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 

             Fontos megemlíteni település és a helyi LEADER példaértékű viszonyát. 
Erről és a Hartyánfesztről Rácz Juditot, a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 
Egyesület munkaszervezet vezetőjét kérdeztem: „Újhartyán város ön-
kormányzata és civil szervezetei szoros együttműködésben a Felső-Homokhátság 
Vidékfejlesztési Egyesülettel a 2007-2013-as programozási időszakban több 
olyan projektet valósítottak meg, amihez LEADER támogatást igényeltek. Így 
épült meg például a Bagolyfészek Ifjúsági szálláshely és közösségi ház, így 
szerveztek képzéseket a fiatalok számára, vettek fényképezőgépet, és egyéb 
eszközöket. Az Újhartyáni német nemzetiségi Önkormányzattal közös munka 
eredménye a térségek közötti együttműködés támogatással kialakított Sváb 
Tájház is. Az elmúlt időszakban több olyan rendezvénynek adott otthont 
Újhartyán, ami a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításához kapcsolódott, 
bemutatták a projektjeinket külföldi szakmai csoportoknak (www.linc2016), 
fogadtak egyetemistákat szakmai gyakorlatra, helyet biztosítottak a LEADER-es 
fórumaiknak, projekt megbeszéléseiknek, és nagyon aktívak egyesületi tagként 
is. A 2014-2020 közötti támogatási időszakban újabb pályázatokat nyújtottak be, 
közülük az egyik a "Hartyánfeszt" kulturális programjának, rendezvényének 
támogatási kérelme. Mivel a pályázatok feldolgozása még folyamatban van, nem 
tudják, hogy el fogják-e tudni számolni azokat a költségeket, amik az idei 
rendezvényhez kapcsolódnak, de ismereteink szerint mindent megtesznek azért, 
hogy a pályázatban leírtak maradéktalanul megvalósuljanak. Teszik ezt a helyi 
közösségért, a térségi együttműködés jegyében. Példaértékű, ahogyan a 
városukról és a helyi, térségi együttműködésekről gondolkodnak, reméljük, hogy 
a benyújtott támogatási kérelmük is azok között a pályázatok között lesz, 
melyekhez LEADER forrást tudunk biztosítani, - utólag.” 

 
határon túlról is. Ezen kívül 
disznótoros termékek, házi 
sajtok, fűszerek, kürtőskalács, 
méz, lekvár, és sok más 
háztáji termék lesz 
megvásárolható a kolbász-
fesztiválon. Csupa boltban 
nem kapható kézműves fi-
nomságok! 

  

Részletek:  

http:// 
www.disznotoroskolbaszfe-

sztival.hu/ 

   

 

 

http://www.linc2016/
http://www.disznotoroskolbaszfesztival.hu/
http://www.disznotoroskolbaszfesztival.hu/
http://www.disznotoroskolbaszfesztival.hu/


  
 

 

Vidékfejlesztés szem-
pontjából hasznos oldalak, 

linkek: 

  

  

Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat 

  

http://mnvh.eu/ 

* 

  

Váci Egyházmegye Vidék-
fejlesztési Iroda 

  

 

 

 

 

 
 

„labdarózsa” sütemény és savanyúbab 

 

 

MNVH a Hartyánfeszten 

             A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat is képviseltette magát a rendezvényen. 
A szervezet megjelenési lehetősége miatt köszönet illeti a Hercel Sváb Ha-
gyományőrző Egyesületet, akik sátrukban helyet biztosítottak és a MAG Tv-t a 
programon felvett interjúért. Büszkén veszünk részt minden olyan rendezvényen, 
ahol a vidéki emberek hagyományait őrzik, ápolják és másokkal is megismertetik. 
Újra meg kell ismételnem, mert fontos, hogy a példaértékű tevékenység gerince 
itt a civil összefogás. Véleményem szerint nagyon lényeges, hogy a 
hagyományőrzés szervezett formában történjen, erre a precíz svábok jól ráérez-
tek. Bebizonyítják, hogy a felgyorsult világunkban is érvényt lehet szerezni a 
hagyományoknak, szokásoknak, ehhez felhasználják a rendelkezésre álló pályázati 

 

http://mnvh.eu/


forrásokat és a szabadidejükkel nem fukarkodva szerveznek. Sok sikert kívánunk a 
további munkához! 

  

http:// 
vevi.vaciegyhazmegye.hu/ 

* 

  

Pest megye hivatalos honlapja 

  

http://www.pestmegye.hu/ 

* 

  

Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara 

  

https://www.nak.hu/nyitolap 

* 

 

 

 

 
 

MNVH a Hartyánfeszten 
 

http://vevi.vaciegyhazmegye.hu/
http://vevi.vaciegyhazmegye.hu/
http://www.pestmegye.hu/
https://www.nak.hu/nyitolap


  

Magyar Államkincstár, vi-
dékfejlesztés 

  

https:// 
www.mvh.allamkincstar.go-

v.hu/fooldal 

* 

  

Európai Vidékfejlesztési 
Hálózat 

  

https://enrd.ec.europa.eu/ 

* 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal
https://enrd.ec.europa.eu/


 

Események a közelmúltból 

  

  

„Nagy Lecsó” az ÖMKi Talajtól a Tányérig biokampány záró eseménye, méhészeti ágazat ökológiai szövetkezet 
alapító ülése, Domonyvölgy 

  

             Az Ökológia Mezőgazdasági Kutatóintézet (későbbiekben ÖMKI) augusztus 26-án, Domonyvölgyben, a Lázár 
Lovasparkban tartotta meg a „Talajtól a Tányérig” biokampányt lezáró családi rendezvényét, a „Nagy Lecsót”.  Ezen a 
napon, egy másik teremben került megrendezésre az ÖMKI on-farm hálózat méhészeti ágának ökológiai szövetkezet 
alapító ülése is. 

  

Részletek: 

http://videkihalozat.eu/?p=22293 

  

  

  

Vidékfejlesztési pályázatok kifizetési igényléseivel kapcsolatos általános tájékoztatót tartott a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara és a Magyar Államkincstár 

 

http://videkihalozat.eu/?p=22293


  

             A rendezvényre elsősorban azokat várták, akik a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett felhívások 
valamelyikében kedvezményezettek. A 2018. május 30-án megjelent, 31/2018. számú Kincstári közleményben fog-
laltakat (a nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatás) a Magyar 
Államkincstártól érkezett szakemberek mutatták be.  

  

Részletek: 

https://www.facebook.com/magyarnemzetividekihalozat/posts/2138779616146132?__tn__=K-R 

  

  

https://www.facebook.com/magyarnemzetividekihalozat/posts/2138779616146132?__tn__=K-R


 

Pályázati hírek 

  

  

A Vidékfejlesztési  Program aktualitása: 

  

Módosult az „Erdő-környezetvédelmi kifizetések” című felhívás dokumentációja, a változások megtalálhatóak a 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erd-krnyezetvdelmi-kifizetsek-cm-felhvs-dokumentcija-1 linkre kattintva 

  

  

LEADER pályázati felhívás böngésző: 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml 

  

  

Pest megye célzott pénzügyi támogatása - pályázati felhívások: 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/pest-megye-celzott-penzugyi-tamogatasa-altalanos-
felhivasok 

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erd-krnyezetvdelmi-kifizetsek-cm-felhvs-dokumentcija-1
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/pest-megye-celzott-penzugyi-tamogatasa-altalanos-felhivasok
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/pest-megye-celzott-penzugyi-tamogatasa-altalanos-felhivasok


  

   
             Kérem, amennyiben még nem tették, akkor regisztráljanak a következő linken: http://regisztracio.mnvh.eu/ 
regisztracio_email.php Továbbá, szeretném megkérni kedves olvasóinkat, hogy segítsék tanácsaikkal a hírlevél 
fejlődését, jobbá tételét. Az ötleteket a szakali.janos@szpi.hu címre várom! 

 

Ha a továbbiakban nem szeretne több hírlevelet kapni, akkor leiratkozási szándékát a szakali.janos@szpi.hu–ra 
küldött válaszlevelében jelezheti. 

 
Üdvözlettel: 

Szakáli János Miklós 

MNVH Pest megyei Területi Felelős 

Elérhetőség: szakali.janos@szpi.hu 

Mobil: +36 20 3794575  
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