II. SZENDRŐI GAZDANAPOK
2014. szeptember 20.-szombat
Helyszín: Szendrő - STRANDRÉT
A rendezvény fővédnöke:
Riz Gábor a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés Alelnöke, Országgyűlési Képviselő
A rendezvény támogatói: Szendrői Gazdaság Kft., Agroszan Bt., Szendrő Város
Önkormányzata, GAMESZ, B-A-Z. Megyei Önkormányzat, Helyi kistermelők és állattartók

A rendezvény házigazdái:
Tomorszki István polgármester és Hudák József alpolgármester
10-12 óráig Szakmai program:
Agrárfórum gazdák és gazdálkodók számára:
- Agrárkamara tájékoztatója mezőgazdasági termelők
részére
11.00 Főzőverseny kezdete - amelyre bárki
bármilyen egyénileg vagy csoportosan a
rendezvény helyszínén elkészített szabadtűzön főzött
étellel nevezhet ! A főzéshez tűzifát, vizet, asztalt
tudunk biztosítani. Az elkészített ételek zsűrizése 15
órakor !! - Jelentkezni lehet: szeptember 17-ig
(szerda) a kastélyban !

14.00 Ünnepélyes megnyitó – Riz Gábor
a B.-A.-Z Megyei Közgyűlés Alelnöke, térségünk
Országgyűlési Képviselője

Kulturális programok: 14-18 óráig
- A rendezvény teljes időtartama
alatt

„Őszi mulatság”
Magyarország
legnézettebb
TV sorozatának szereplőivel !
- az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola
Ifjúsági zenekarának műsor összeállítása
- a Százszorszép és Szivárvány Majorette
Csoportok műsora
- az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola
Gyermek néptánccsoportjának bemutatója
- a szendrői Népdalkör műsora

Sütemény sütő verseny
Olyan süteményeket várunk, melyben fellelhető
valamilyen őszi gyümölcs –alma, körte, szőlő
stb.,Ezeket kérjük legkésőbb szeptember 20-án 14.00
óráig a rendezvény helyszínén leadni !

Traktorhúzó verseny 2 fős férfi és
4 fős női csapatok részére, melyre a helyszínen
lehet jelentkezni !

Szakmai kiállítók:
• SZENDRŐI GAZDASÁG KFT.
•
•
•
•
•
•

AGROSZAN BT.
AGROKER
HED-LAND Hungária Kft. –levéltrágya
SAATEN- UNION-vetőmag
PIONEER –vetőmag
SYNGENTA-vetőmag, növényvédőszer

Termékbemutatók:
•
•

GAMESZ
VERZIÓ 2001 Kft.

Vásárok, kóstolók:
• sajtok
• helyben sütött gőzgombóc és krumplilángos
• lekvárok, szörpök, házi tészták
• mézeskalács
• kézműves termékek
• termelői méz
• tönköly-, biotermékek

Állandó közönségprogramok:
•
•

ÖKO sátor (újrahasznosítási ötletekkel)
Kézműves játszóház gyerekeknek őszi
termésekből
• Állatbemutató - állat simogató
• Népi játszótér
• Díszmadár bemutató és hüllő kiállítás
• Lovaglás
• Ugrálóvár, Csúszda, Vízicsopper
• Tombolasorsolás
A délután folyamán a meghirdetett versenyek
eredményhirdetése, tombolasorsolás !
A rendezvényre várjuk ‐ vásározók, kiállítók,
kirakodók, kézművesek, népi iparművészek,
fazekasok, fafaragók, népi mesterségek űzőit,
őstermelők jelentkezését a megadott
elérhetőségeken !

