NÓGRÁDI TERMELŐI MUSTRA
OKTÓBER 16-17-18 VARSÁNY
MEGHÍVÓ
PROGRAM:
október 16. (péntek)
Szakmai konferencia.
Célja: a helyi termékekkel kapcsolatos jogi szabályozások és annak keretében várható intézkedések,
valamint a hazai és különösen a Nógrád megyei tervezés bemutatása, továbbá a vidékfejlesztési
program agrár- és vidékfejlesztési prioritásainak megismertetése.
Helyszín: Közösségi Ház
9.30-10.00 Regisztráció
10.00-10.30 Köszöntő. A varsányi helyi termékek bemutatása. Fejlesztési lehetőségek a falugazdaságban.
Kanyó Judit Varsány község polgármestere
10.30-11.00 „Vedd a nógrádit!” program bemutatása.
Skuczi Nándor a Nógrád Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke
11.00-11.30 Agrár-és vidékfejlesztési prioritások, különös tekintettel a várható intézkedésekre.
Bíró Anna MNVH Nógrád megyei területi felelős
11.30-11.45 Kávészünet
11.45-12.15 Az élelmiszer szabályozás jogi háttere
Dr. Molnár Lajos hatósági állatorvos
12.15-12.45 A helyi termék szerepe és jelentősége a vidékfejlesztésben, márkaépítés.
Nagy Katalin Turisztikai szakértő. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar.
12.45-13.00 Kérdések-válaszok
13.00 Ebéd-Rozmaring étterem
A konferencia helyszínén bemutatkoznak a varsányi termelők.
Méz: Lehoczki Dávid
Szörpök, lekvárok, tészták, savanyúságok: Feldolgozó üzem
Sajtok: BZS sajt
Felker Pékség

október 17. (szombat)
helyszín: Hagyományőrzők Háza
10.00-14.00
A nap folyamán helyi termelők portékáit lehet megismerni, kóstolni, megvásárolni. Kicsik és nagyok is
megtalálhatják a számukra megfelelő programot. Egyéni előadók szórakoztatják a
közönséget, a gyerekek kipróbálhatják a különböző kézművesek által irányított
foglalkozásokon ügyességüket. A rendezvény célja a helyi termékek népszerűsítése, a
térség helyi termék előállítóinak segítése és a turisztikai potenciál növelése.
RÉSZTVEVŐK
nógrádi termelők:

-Maszlik Családi Gazdaság. Tejtermékek.
-Mancsó hús Kft.
-Sajtok, Golyán László
-Varsányi Falugazdaság. Lekvárok, szörpök, savanyúságok, tészták
-Tökmagból készült termékek. Kuris Péter
- CRUXX Gemina Wine és Spirit pálinka, likőr és bor Nagykeresztúr
- Chili paprika krémek, Elek Péter
- Green Wave, pirított ízesített tökmagok, Pap-Lágymányosi Lilla

kézművesek:
-Bárány Antalné, Kuszi Lászlóné hímzés, viseletbemutató
-Borbás Enikő kerámia
-Talpai Zsanett kerámia

fellépők:

-Bárány Antalné népmese
-Szép Vencelné, Percze Jánosné népdalok

október 18. (vasárnap)
10.00 Szentmise
A Varsányi Római Katolikus Templomban, termékáldás. Az elmúlt napokban bemutatkozó termelők
portékáinak a megáldása.

