Kedves Olvasónk!
Az idei nyár nagyon másmilyen volt, mint azt tavaly év végén
tervezgettük. Az egész év is nagyon másmilyen lett, a folytatást
illetően pedig inkább nem is bocsátkoznánk jóslatokba. A
koronavírus-helyzet az egész világot fenekestől felforgatta, emellett
pedig minden eddiginél erősebben rávilágított egy sokunk által
régóta ismert tényre, miszerint a mezőgazdaságban és
állattenyésztésben dolgozó emberek munkája nélkül nem
működhetne Magyarország.
A kevés dolog közül a szektorban dolgozók munkamorálja volt az
egyik olyan dolog, amit semennyire nem érintett a koronavírus, sőt. A
szektorban dolgozók elkötelezettsége példaértékű lehet bárki
számára, amit Nagy István agrárminiszter is több ízben méltatott és
hangsúlyozott. Pedig a mezőgazdasági dolgozók helyzete sem volt
egyszerű, hiszen az időjárás már tavasszal sem kedvezett a
termésnek. Ezért is voltak fontosak azok a támogatások és pályázati
lehetőségek, melyeket az Agrárminisztérium lehetőségként biztosított
a szektornak, hiszen ezek gyakran segítettek megtartani a
munkahelyeket és akár még fejleszteni is a vállalkozásokat.
Az élet a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatban sem állt meg. Az
augusztus hagyományosan erős hónapja a rendezvényeknek, melyek
az idei korlátozások miatt az eddigieknél is komolyabb szervezést és
odafigyelést követeltek meg tőlünk és munkatársainktól. A személyes
találkozások lehetősége, a közös élmények gyűjtése és a
közösségépítés mindemellett számunkra is komoly motivációt
biztosított, hiszen ezek fontos alapkövei egy jól működő hálózatnak –
olyannak, amilyennek a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot is látni
szeretnénk és amiért folyamatosan dolgozunk.
Hírlevelünkhöz jó böngészést és kellemes időtöltést kívánunk!

Az okostelefonokba is beköltözött a
Termelői Kosár

A magyar élelmiszergazdaságot az a
mintegy 174 ezer vidéki vállalkozás
tartja életben, amelyek jó része 10 fő
alatti, vagy önfoglalkoztató. Őket segíti a
Te r m e l ő i K o s á r, a m e l y e t a
mezőgazdasági és élelmiszeripari
termények és termékek értékesítésének
segítése érdekében hozott létre az
agrártárca megbízásából a Herman Ottó
Intézet Nonprofit Kft. és a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat. A program
működését erősíti tovább a nemrég
elindult Termelői Kosár applikáció, ami
ingyenesen letölthető bármilyen Android
operációs rendszert használó
okostelefonra a Google Play áruházon
keresztül.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat csapata

Ez történt augusztusban
Válaszd a hazait! elnevezéssel indít kampányt a kormány

A Válaszd a hazait! kampánnyal a kormány célja, hogy a "hazai élelmiszer-ellátás gerincét a családi gazdaságok, a
magyar élelmiszer-előállító és feldolgozó, kis- és középméretű vállalkozások alkossák” – jelentette ki Nagy István.
Az agrárminiszter elmondta, hogy a magyar mezőgazdaság erősítéséhez tudatos fogyasztói döntésre van szükség.
Szavai szerint a magyar termékek vásárlásával nem csak egy értékteremtő munka végeredményét kapjuk, hanem
támogatjuk a magyar családokat, hozzájárulunk a magyar gazdaság fejlődéséhez, erősítjük a város és a vidék
kapcsolatát és óvjuk a környezetünket, mivel nem több ezer kilométerről érkeznek az áruk.

Ez történt augusztusban

Pályázati hírek

Idén is kiderítették, hol kapható a legfinomabb kenyér

Újra igényelhető az élelmiszerfeldolgozók és dísznövénytermesztők
átmeneti támogatása

Idén hatodik alkalommal rendezték meg a Kenyérlelke Fesztivált,
ahol ismét a legjobb hazai pékárukat kereste a szakmai zsűri. A
MOM Kulturális központban tartott esemény célja, hogy évente
összehozza a kenyér szerepleseit egy helyre, ahol megismerhetik
egymást és kicserélhetik egymás között tapasztalataikat. A
szervezők törekednek arra, hogy visszaemeljék a köztudatba az
igazi kenyér fogalmát, készítésének változatait és eredeti ízeit.
Az idei győztesek:
Fehér/félbarna: Pipacs Pékség (Tóth Márton)
Teljes kiőrlésű: Panelpék
Bagett: Artizán
Croissant: Freyja (Dormán Péter)
Kendermagos: Artizán

Hogyan hódították meg a magyar íjak Hollywoodot?

Tóth István harminc évvel ezelőtt költözött az Őrségbe Budapest
második kerületéből, hogy lovakat tarthasson. A kézműves munka
nem állt tőle messze, a lovak mellett így az ősmagyar íj mintájára
kezdett kísérletezni. Környezetének egy közös lovagláson mutatta
meg, hogy ő bizony tud lóról íjazni. Akkora sikere lett, hogy ettől
kezdve sorban gyárthatta az ismerősöknek az íjakat. Ennek is
köszönhető, hogy egy amerikai lovas magazin címlapjára is
felkerült a fotója, amin a saját lován, a saját maga készítette íjjal lő.
A filmes kellékesek felfigyeltek az íjára; ilyen kellett nekik az
akkor forgatott A Skorpiókirály című filmhez. Tóth István nem is
gondolkodott sokat, elvállalta a felkérést. Azóta már számos
hollywoodi sikerprodukcióban szerepeltek kercaszomori íjak, de
azt is tudja a mester, hogy Brad Pittnek és George Clooney-nak
biztosan van otthon az általa készített egyedi harci eszközből.

Az Agrárminisztérium 2020. augusztus 31.
és szeptember 14. között ismételten
megnyitja a Nemzeti Élelmiszergazdasági
Válságkezelő Program első ütemében
meghirdetett élelmiszer-feldolgozói és
dísznövény ágazat részére kidolgozott
átmeneti támogatási programját. Erre azok
jogosultak támogatási kérelmet benyújtani,
akik az első támogatási körben ezt nem
tudták megtenni. A támogatások
igénybevételének egyéb feltételei
változatlanok, azaz az élelmiszer-feldolgozó
vállalkozások 125 000, a dísznövénytermesztők pedig 500 000 forint mértékű
támogatást igényelhetnek a
foglalkoztatottak után. A támogatási
kérelmeket a Magyar Államkincstárhoz
elektronikus úton lehet benyújtani.

50 millió forintos támogatást
kaphatnak az erdőtelepítő gazdák
A mezőgazdaságilag gyenge
termőképességű területeken erdő
létrehozásán dolgozó gazdákat támogatja az
Agrárminisztérium, mivel a hazai jó
minőségű erdészeti szaporítóanyag iránt
egyre növekvő kereslet mutatkozik. A
felhívás keretében az ágazat
hatékonyságának javításához szükséges
gépek, eszközök beszerzésére, így
különösen traktorokra, a terület-előkészítés,
növényvédelem és szaporító
anyagtermesztés gépeire lehet támogatási
kérelmet benyújtani. A vissza nem térítendő
támogatás összege maximum 50 millió Ft,
maximális mértéke a közép-magyarországi
régióban az összes elszámolható költség
40%-a, a nem közép-magyarországi
régióban az összes elszámolható költség
50%-a lehet. A kérelmeket első körben
2020. szeptember 1. és 2020. szeptember 8.
között lehet benyújtani.

