
    
 

 

 

 

 

 

 

 

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA partnereivel együtt negyedik éve 

szervezi a Virtuális Falu Programot. Ennek a komplex képzési, fejlesztési programnak célja a 

falusi közösségek megerősítése felkészült fiatal önkéntesekkel, vezetőkkel.  

 

A Programhoz kapcsolódóan, annak záróeseményeként 2016. április 1-jén kerül sor az első 

„Tószőlősi Falunap” rendezvényre Lajosmizsén a Geréby Kúriában.  

 

Tószőlős az a virtuális település, amelynek lakói a fejlesztési programban szerepet vállaló 

fiatalok. De nem falu a falu, falunap nélkül! Ez az esemény tehát szeretne valamit visszaadni 

a modern falusi folklór ezen bájos teremtményének a „falunapnak” a hangulatából.  

A Tószőlősi Falunap egy könnyed keretbe foglalt együttlét, ahol a program résztvevői és a 

vendégei megmutathatják magukat másoknak. Hasonlóan ahhoz, mint amikor a falu apraja-

nagyja készül az éves nagy eseményre. Mindenki, az ott lakók és a közösségek egyaránt 

hozzátesznek valamit, csak azért, hogy legyen egy esemény, amiről aztán lehet sztorizni, 

amire lehet visszaemlékezni, szóval, ami összeköt. 

  

A rendezvénynek van egy komolyabb része, a délelőtti műhelykonferencia. Ez a falusi 

ifjúsági közösségfejlesztéssel foglalkozik, elsősorban gyakorlati példákon, 

esettanulmányokon keresztül. A délután azonban már a kötetlen együttlétről, a szórakozásról 

szól és arról, hogy tényleg jó falusinak lenni. 

 

Tószőlősi Falunap 

2016. április 1., péntek, 9:00 – 17:00 

Lajosmizse, Geréby Kúria 
 

Programterv 
 

9:00-10:00 Érkezés, regisztráció  

 

 Főzőverseny kezdete  

 

10:00 A Tószőlősi Falunap ünnepélyes megnyitója: Lippert Ferenc, Tószőlős polgármestere 

 Tószőlősi Alapkőletétel – Üzenj a jövőnek! 

 

10:15  Műhelykonferencia a fiatalokról, faluról, együttműködésről 

Moderátorok: Rónaszéki Kata, Lajkó Andor – a Virtuális Falu Program résztvevői 

 

Konferencia megnyitása  

Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, Család- és Ifjúságügyért 

Felelős Államtitkárság 



Dr. Mikula Lajos, ügyvezető elnök, AGRYA - Fiatal Gazdák Magyarországi 

Szövetsége  

 

10:30 Virtuális Falu Program avagy lakóhelyem innovációja – a 4 éves program bemutatása  

Bába Miklós, Virtuális Falu Program résztvevője 

 

10:50  „Okosságok, előadások”  

  

Élj vidéken! - Lakóhelyemen élni vagy élni a lakóhelyemen - Strukturált párbeszéd 

események falvakban - 2015. ősz 

Torma Tibor, Virtuális Falu Program résztvevője 

Közösségfejlesztés vidéken – Közösséget és/ vagy vidéket fejlesztünk? 

Eperjesi Tamás, Herman Ottó Intézet, főigazgató-helyettes 

Pozitív perspektíva vagy letelepedési kényszer – fiatalok vidéken 

Bauer Béla, Századvég Alapítvány, vezető kutató 

Vidék és a XXI. századi médiafogyasztási szokások – Hatásait tekintve kihívás vagy 

felzárkóztatás a vidéki fiatalokra nézve? 

Előadó egyeztetés alatt 

 

11:50 „VidékFless” - jó gyakorlatok 3-3 percben  

Együttműködés, kezdeményezés vidéki településeken 

 

Közösségben az erő – célokban a közösség 

Garamvölgyi Andrea, ügyvezető, Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. 

Egy malomban őrlünk – közösségbe rendeződés  

Előadó felkérés alatt 

Utcaverseny a falu közösségéért  

Horváthné Kocsis Angéla, Mosonszolnok, MIHE Mosonszolnoki Ifjúságért 

Hagyományőrző Egyesület 

Bakonyban csúcsra járatva – közösségépíTÉS 

Lippert Ferenc, Tés, önkormányzati képviselő, Múlttal a Jövőért Egyesület elnöke 

Szemezgetés a VFP 2015. őszi strukturált párbeszéd eseményeinek eredményeiből. 

Előadók: a Virtuális Falu résztvevői, Pintér Bálint, Nagyoroszi, Szűcs Balázs, Liget, 

Rónaszéki Kata, Csesznek, Torma Tibor, Algyő  

 

12:20 „ÖTYE Speciál ”a nemek közötti esélyegyenlőség jegyében  

  Kanapébeszélgetés a vidéki kistelepülések fiataljairól 

 

Moderál: Czifra Szilvia, MTVA újságíró 

 

Vendégek/ beszélgető partnerek: 

Schanda Tamás, EMMI, ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes 

államtitkár 

Mikula Lajos, AGRYA, ügyvezető elnök 

Németh Nándor, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, területfejlesztési szakember 

Böröcz Lívia, Herman Ottó Intézet, osztályvezető 

Barcza Balázs, Rónaszéki Kata, Torma Tibor, Virtuális Falu Program résztvevői  

 

Kérdések, hozzászólások 

 



13:00 Ebéd - Jó ebédhez szól a nóta  

 

14:00 Tószőlősi Falunap színpadi produkciói, bemutatkoznak a települések 

 

14:00 Tés citera együttes és népdalkör bemutatkozója 

- Szécsényi Drámaszakkör műsora 

- Társastánc bemutató  

 

14:45   Főzőverseny eredményhirdetése  

Lekváros kenyér evő verseny eredményhirdetése  

 Tombolasorsolás I. 

 

15:00 – 15:45  

Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar rövid koncertje 

Cseszneki néptáncegyüttes műsora  

Balatoni erőemelő világbajnok bemutatója 

 

15:45 Szkander verseny döntője (csak a két legjobb mérkőzik meg) 

 Tombolasorsolás II. 

 

16:15 – 16:45 

Szegvári hastánc csoport bemutatója 

Várvölgyi színjátszó kör műsora 

 

16:45 „Gasztro kihívás” eredményhirdetése  

Lábszépségverseny döntője 

 Tombolasorsolás III. 

 

17:00 Program zárása 

Tószőlősi alapkőletétel 

Díjak, kitüntetések átadása 

 

 

Kísérő programok: 

 

10:30 - 13:00 Főzőverseny 

 

14:00 – 17:00 Sport és ügyességi versenyek (helyszíni illetve előzetes regisztrációval, 

előselejtezőkkel) 

Lekváros kenyér evő verseny 

Szkander verseny 

„Falusi Gasztro Kihívás” – szalonnák, töpörtyűk, pogácsák, házi ízek versenye 

Bort, pálinkát erre a célra ne hozzatok!! 

 

Nagyi konyhája- Fülei barátfüle készítése (folyamatos program) 

Vattacukor  

 

14:00 - 17:00 Tombolasorsolás 

 

 



Állandó programok (10:00-17:00) 

- Információs pult + településeket bemutató anyagok  

- Fotó kiállítás – „Vidék, ahogyan én látom”  

- Kosárfonó sarok (népi hagyományokat, szakmákat felelevenítő kézműves sarok)  

- Retro tárgyak kiállítása 

- Óriásbuborék fújás  

- Fa játékok 

- Bőrdíszmű 

- Fafaragás 

- Elsősegély sátor – vércukor- és vérnyomás mérése, alkohol teszter, szájhigiéniai 

tanácsadás 

- Élő könyvtár – polgármester (Tanács Gábor), néptáncos (Lippert Ferenc), pályázatíró 

(Fejes István), fiatal gazda (Hegedűs Zsolt), vidéki fiatal (Tugyi Enikő), székely 

legény (Király Zsolt, Csíkszereda), nonprofit szervezeti szakjogász (dr. Gárdony 

Ildikó), elnök (Dr. Mikula Lajos)  

- traktor bemutató (AXIÁL) 

- EU sarok 
 

 

 

 

 

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! 

Regisztrációs lap letölthető a www.mhvisz.hu oldalról. 

Regisztrációs határidő: 2016. március 29. 

 

 

 

 

További információ: 

06 1 270 4874 – László Anita mhvisz@mhvisz.hu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

" A program az Erasmus+ program támogatásával valósul meg. 

 

http://www.mhvisz.hu/
mailto:mhvisz@mhvisz.hu

