
F e l h í v á s   az 
 

Alsó-Tisza Vidék Kulturális és 
Gasztronómiai Napja LEADER 

rendezvény keretében Tömörkényen 
 

2010. szeptember 11-én (szombaton) megrendezésre kerülő 

vetélkedőkre 
 

 

800  Főzőverseny  
 

830  Gyermekrajz verseny az aszfaltpályán 
 

930         „Pet-show” kisállat szépségverseny (gyerekeknek) 

1630 Tömörkény legfinomabb sós és édes 

süteményének bemutatása 
 

Helyszín: a Művelődési Ház és környéke 

Nevezés: a helyszínen 

 
A rendezvény egész ideje alatt a LEADER Helyi Akció Csoport bemutatkozása 

az ÚMVP információs standjánál, a rendezvény fő támogatójának 

képviseletében.  
  

              

 

  



F e l h í v á s 
 

 

„Tömörkény legfinomabb süteménye„  
versenyre 

 
 

Értesítjük a Tisztelt Hölgyeket és Urakat, hogy az 
  

Alsó-Tisza Vidék Kulturális és Gasztronómiai 

Napja LEADER rendezvény 
 

keretében lehetőség nyílik a saját maguk által 

készített édes és sós sütemények bemutatására, 

kóstolóval egybekötött értékelésére. 
 

Az elkészített süteményeket a Művelődési Ház 

büféjében 2010. szeptember 11. (szombat) napján 

14oo óráig lehet leadni. 
 

Az értékelés a Művelődési Ház előtt felállított 

sátorban történik, 1630 órakor. 

A legsikeresebb sós és édes sütemények készítői 

díjazásban részesülnek. 
 
A rendezvény egész ideje alatt a LEADER Helyi Akció Csoport bemutatkozása 

az ÚMVP információs standjánál, a rendezvény fő támogatójának 

képviseletében.  

                                     
         

               



  
F e l h í v á s 

 

Halászléfőző versenyre 
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
 

Alsó-Tisza Vidék Kulturális és Gasztronómiai Napja 
LEADER rendezvény keretében 

2010. szeptember 11-én (szombaton) 800 órától lehetőség 
nyílik a helyszínen, saját maguk által készített halászlé 

versenyeztetésére.  
 

Az értékelés a Művelődési Ház előtt felállított sátorban történik,  
1400 órakor. 
A legsikeresebb ételek készítői elismerésben és díjazásban 
részesülnek.  
 

Helyszín: a Művelődési Ház és környéke. 
Nevezés: a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 2010. 
szeptember 10. (péntek) 14oo óráig. 
 

Az alapanyagokról és eszközökről mindenki maga gondoskodik, a helyszínt 
biztosítjuk. 
 
A rendezvény egész ideje alatt a LEADER Helyi Akció Csoport bemutatkozása az 
ÚMVP információs standjánál, a rendezvény fő támogatójának képviseletében.  

                        
 

                              



Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az 
 

Alsó-Tisza Vidék Kulturális és 

Gasztronómiai Napja LEADER rendezvény 

keretében Tömörkényen 
 

2010. szeptember 11-én (szombaton) megrendezésre 

kerülő   

kiállításokra 
 

Megnyitó 1300 óra, helyszín a Művelődési Ház 
 

„Fejlődünk, szépülünk” fotó kiállítás 
 

Grafikai és gyermekrajz kiállítás 
 

Losonczi János fafaragó Tömörkény, Bálint József 

csontfaragó Tömörkény, Szabó Éva tojásfestő népi 

iparművész Csongrád, Dr. Apró Ferencné festő Szentes, 

K. Szabóné Licsicsányi Rózsa festő Szentes,  Jójárt 

Rozália szalma és csuhéj népi iparművész Petőfiszállás, 

Majoros László grafikus-festő Kistelek kiállítása  
 

Képzőművészeti kiállítás a Rózsafüzér Szociális Otthon 

lakóinak munkáiból 
 

A rendezvény egész ideje alatt a LEADER Helyi Akció Csoport bemutatkozása az 

ÚMVP információs standjánál, a rendezvény fő támogatójának képviseletében.  

 

                            
 

                                     


