I. SZENDRŐI GAZDANAPOK
2013. OKTÓBER 12.-szombat Helyszín: Szendrő - STRANDRÉT
A rendezvény fővédnöke: Riz Gábor a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés Alelnöke
A rendezvény védnöke: Szendrői Gazdaság Kft.
A rendezvény házigazdái:
Tomorszki István polgármester és Hudák József alpolgármester
11.00 Főzőverseny kezdete - amelyre bárki
bármilyen egyénileg vagy csoportosan a
rendezvény helyszínén elkészített húsétellel
nevezhet ! A főzéshez tűzifát, vizet, asztalt tudunk
biztosítani. - Jelentkezni lehet: október 10-ig
a kastélyban !
A főzőverseny résztvevői számára borkóstolás és
pálinka kóstolás !
14.00 Ünnepélyes megnyitó –Riz Gábor
a B.-A.-Z Megyei Közgyűlés Alelnöke
Szakmai program:
Agrárfórum gazdák és gazdálkodók számára:
- Agrárkamara tájékoztatója mezőgazdasági
kistermelők részére területalapú és
eszközbeszerzési támogatásokról
- IKR növénytermesztési tanácsadás
Traktoros „ügyességi verseny” kisgazdák

Ifjúsági zenekarának valamint
Gyermek néptánccsoportjának bemutatója
- a szendrői Népdalkör műsora
- a Bódva-völgyi Néptáncegyüttes műsor
összeállítása
- a Szöktető zenekar műsora táncházzal
Bővebb információ a Közművelődési
Központ és Könyvtárban vagy a
48/460‐395‐ös telefonszámon kérhető !

Sütemény sütő verseny
Asszonyok, lányok és mindenki, aki szeret sütni!
Olyan süteményeket várunk, melyben fellelhető
valamilyen őszi gyümölcs –alma, körte, szőlő stb.
Csak egy pár szelet szükséges, hogy a zsűri
véleményezhesse! A legmutatósabb és
legfinomabb süteményeket értékes
receptkönyvekkel díjazzuk, melyet kérünk
legkésőbb október 12-én 14.00 óráig a
rendezvény helyszínén leadni !

számára, melyre a helyszínen lehet jelentkezni !

Kulturális programok: 14-18 óráig
- a Százszorszép, Szivárvány és Törpikék

Őszi termések kompozíciójának versenye
Az alkotásokból - amelyeket előző nap kérünk a
kastélyban leadni - a helyszínen kiállítást
rendezünk, a legötletesebbeket értékes
nyereményekkel díjazzuk !

Majorette Csoportok műsora
-„Mesélő musicalek” (Vuk, Oroszlánkirály,

Állandó közönségprogramok:

Pocahontas, Macskák, Diótörő stb.) interaktív
gyermekműsor a miskolci 4-Dance Táncstúdió
showtánc összeállítása

•
•
•

- a Szendrői Hétszínvirág Óvoda
gyermekközösségének műsora
- az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola

Mezőgazdasági gépek kiállítása
Szendrői Gazdaság Kft.-juh kiállítása
PURINA –nyúltenyésztési program
tájékoztató

•

PIONEER -termékbemutató

•

IHÁSZ Kft.- mezőgazdasági gépek kiállítása

Minden

•

Makhteshim-növényvédelem

•

GAMESZ által gyártott termékek bemutatója

•

VERZIÓ 2001 Kft. termékbemutatója

•

Őstermelők vására

•

Állatbemutató - állat simogató

•

Mangalica termékek vására

•

Kürtőskalács

•

Trófea kiállítás a „Hadházy házban”

•

ÖKO sátor (újrahasznosítási ötletekkel)

•

Kézműves játszóház gyerekeknek

•

Lovaglás

•

Ugrálóvár, Csúszda

•

Arcfestés-hennafestés-csillámtetoválás

•

Tombolasorsolás

A délután folyamán a meghirdetett versenyek
eredményhirdetése !

