9. Almavirág Fesztivál
2014. május 2.(péntek)
Kozárdi Majális
PROGRAM
08:00 – 10:00 Gazdák, kézművesek, árusok érkezése a Faluközpontban megjelölt kiállító terekre
(Fő út, Vadvirág Udvar, Petőfi út, Bem út, Aranykorona Udvarház, Zrínyi köz)

11:00
11:30

Fotókiállítás a természetről: megnyitó a Faluházban
Színpadi műsor kezdete, megnyitó a Vadvirág Udvarban
Hagyományőrző csoportok zenés, táncos műsora: Dorogházi
Asszonykórus, a pásztói Rozmaring Népdalkör, a csécsei
Kéknefelejcs Népdalkör, Muzsla Néptáncegyüttes

12:30 – 14:00 Ebéd a Vadvirág Udvarban palóc ízekkel

13:00
13:30
14:30
15:30
16:15

Az „Almavirágos tavasz” rajzverseny eredményhirdetése

Kávészünet Együttes – megzenésített versek
Csengeri Attila musical- és operettszínész műsora
A Fiesta Együttes fellépése
Dudás András harmonikaművész műsora

Kapcsolódó programok:

(A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!)

Helyi termékek kiállítása és vására! Helyi és térségi termelők, kézművesek,
cserhátalji, észak-magyarországi, külföldi kézművesek termékeinek kiállítása
és vására!
Kozárdi Palóc Ízek lekvárok (csipke, kökény, birs, bodza, csipke, cseresznye,
meggy, kajszi, szilva, körte, fahéjas alma), fajmézek, aszalt gyümölcsös és
magvas mézkülönlegességek, térségi sajtok, szarvasgombás termékek, frissen
készült kürtős kalács.
Kézműves remekek: kézműves kések, bicskák, fémdíszek, fából készült
faragott alkotások, térségi keramikusok és fazekasok alkotásai, ásványok,
ezüst ékszerek, csipkecsodák, agancs és szaru díszek, palóc és hevesi
szőttesek, ajándékok, kecsketejes szappanok.
Információ: www.kozard.hu
Szervezők: Kozárdért Alapítvány (+36-32-784-985, kozardert@euragro.hu, fesztival@kozard.hu)
Kozárd Község Önkormányzata (Dr. Hajasné Banos Márta, polgarmester@kozard.hu, T: +36-30-524-40-82)

9. Almavirág Fesztivál
2014. május 2. (péntek)
Kozárdi Majális

A Kozárdért Alapítvány 2003 óta tevékenykedik a kis cserhátalji
településen, Kozárdon. Részt vesz a falu kulturális, közösségi
életében, bekapcsolódik a helyi fejlesztésekbe, támogatóinak és
munkatársainak
új
elképzeléseivel, ötleteivel
támogatja
a
település
fenntartásáért
tevékenykedő
helyi
vezetést. Évek óta társ-,
olykor
főrendezője
a
turisztikai
fesztiváloknak.
Jelen projekt célja a
hagyományőrzés mellett a
helyi
termékek
népszerűsítése, ismertségük növelése, egy önálló turisztikai attrakciónak számító
rendezvény megszervezése. (Elérhetőség: Kodák István, a Kuratórium elnöke,
kozardert@euragro.hu, 32/784-985)
Együttműködő partnerek:
Kozárd Község Önkormányzata, mint tapasztalt társszervező segíti az Alapítvány
munkáját. A 2002 óta szisztematikusan megújuló kis cserhátalji falu számos
látnivalójával, felújított palócházakkal,
tiszta utcákkal, virágos kertekkel, több
mint 25 bronz, kő- és faszobrával, palóc
mintás faragott hídkorlátaival, tiszta
levegőjével, meghitt utcácskáival, soksok színes turisztikai és kulturális
programjával, „Rozmaring Díjas” és
„turisztikai Nívódíjas” éttermével csalogatja a vendégeket. A Palóc Galéria, a Faluház,
a Kozárdi Szoborpark, a szomszédos Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet csak egy-egy
pontja a kínálatnak. A messziről érkezők megismerkedhetnek itt a palóc értékekkel, a
helyi termékekre épülő gasztronómiával, hagyományokkal, kézművességgel. A
„Kozárdi Lekvárium” nyaranta 20-25 féle
lekvárt, zöldségkrémet, kandírozott gyümölcsöket és 100%-os friss almalevet készít az
idelátogató turisták örömére. A helyi mangalica és szürkemarha farm termékei finom
füstölt áruk (kolbász, szalonna, májpástétom) formájában szintén megvásárolható, de
ezekből a húsokból készült ételek a Vadvirág étterem kínálatában is megtalálhatók. A
2014. júniusában az Inke László volt hétvégi házában megnyíló kozárdi „Palóc Ízek Háza”
ezeknek a finomságoknak a bemutató helye, elegáns tárháza lesz. (Dr. Hajasné Banos
Márta polgármester, polgarmester@kozard.hu, 30/524-4082)
Az Alsótoldi Művelődési Egyesület Kozárd szomszédságában, Alsótoldon
tevékenykedik. Az egyesület célja Alsótold település kulturális életének fellendítése, az
összetartozás érzésének és a jó szomszédság hangulatának erősítése. Fontos
hagyományőrző feladatuk a „Toldi legenda” ápolása, erre turisztikai és kulturális
rendezvények szervezése. Együttműködve a szomszédos településekkel, így Kozárddal
is, a tapasztalatok átadásával a vidéki élet változatossá tételén munkálkodnak. E cél érdekében havi rendszerességgel szerveznek
programokat, különös figyelmet fordítva arra, hogy minden korosztály megtalálja a számára érdekes lehetőséget. (Fekete Lídia elnök,
alsotoldimegy@gmail.com, 30/552-8636)
A Jaskó Bau Kft. 2010 óta foglalkozik a térségben
építőipari kivitelezéssel, lakó- és nem lakó épületek
építésével, egyéb szakipari - építési munkálatok
elvégzésével.
Számos
építési
beruházás
kivitelezőjeként,
fejlesztésben
résztvevő
megvalósítóként
vállal
szerepet
a
térség
fejlődésében. Támogatja a helyi kezdeményezéseket,
a hagyományőrző elképzeléseket és az aktív civil
szervezeteket. Falumegújító szép munkáik között van
a kozárdi „Palóc Galéria” (balról) és a szintén kozárdi
„Aranykorona Udvarház” (jobboldali kép). Ők építik a „Palóc Ízek Házát” is Kozárdon.
(Jaskó József ügyvezető, jasko.bau@gmail.com, 20/455-9425)

