BESZÁMOLÓ
„Akciók a helyi élelmiszerért”
MTvSz belső pályázat
Szervezet neve: Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
Kontakt személy neve, telefonszáma: Toldi Zoltán 0036 303761290
Megvalósított program (a megfelelő aláhúzandó): standolás helyi piacon
Esemény időpontja: 2018. november 10. 09.00 – 13.00
Esemény helyszíne: Vásárosnamény - Piac
Eseményen résztvevők száma (igazolt): 136 fő jelenléti íven
Rövid (max. fél oldalas) leírás az eseményről: A program az akció naphoz hasonlóan igen rossz
időjárási feltételek mellett valósult meg. A hideg ellenére nagyon sokan jöttek el a rendezvényre.
Előzetesen a helyi, Namény TV-ben meghirdettük és személyes szervezéssel is igyekeztünk
érdeklődőket gyűjteni. Az Kitelepülést összekötöttük egy, éppen idekapcsolódó városi rendezvénnyel,
ami vélhetőleg egy folyamatot indít el. 600 éve kapta meg oklevelek alapján a település, illetve annak
birtokosa a Vásárjogot” Zsigmond Királytól. Ennek fényében készültünk. Összefogva a helyi
önkormányzattal és a piacfelügyeletet ellátó Szociális Bolttal kerestük a helyi termelőket, és kértük
jöjjenek el erre a napra. Nálunk a nagy piacon nincs helyi termelő, csak „bóvli árúk”, ezért
kezdeményezésünkre 21 helyi termelő mondott igent. A piacot berendeztük a termelők fogadására,
a paravánokra kihelyezhettük anyagainkat. (logók, felhívások, mondatok a helyi értékekről,
gyerekrajzok…stb. A padoknál volt lehetőség a beszélgetésekre, a kóstolókra. A termelői
gyümölcsleveket sorszámmal ellátva kínáltuk, és aki eltalálta helyi termelőtől származó gyümölcsöt
kapott ajándékba. A programot a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulói, aktivistáink
színes műsorral nyitották meg: Néptánc, ének, szavalat. A megjelenteket Városunk polgármestere
köszöntötte. A rossz időben váltásokban a partnerünk a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium Természetbarát Diákkörének tagjai és egyesületünk aktivistái közül 31 fő vett részt.
Aktivistáink totót töltettek ki. 136-an írták alá a jelenléti ívet. 5 videóinterjút készítettünk el
Online ill. egyéb médiamegjelenések linkje: Meghírdetés Namény TV – fotóval igazolva. A
rendezvény teljes anyaga megjeleni a „Beregi Hírek” internetes sajtócsatornán.

http://beregihirek.hu/regi-vasari-hangulattal-ideztek-fel-vasarosnameny-600-eve-nyertvasartartasi-jogat-2/Kiss.Barnabas.h
Vetítés után a rendezvényről készült összeállítás nézhető lesz a Namény TV archívumából is.
Olvasható és nézhető honlapjainkon: www.termeszetbarátok.hu, www.btke.hu
December hónapban lesz írásos sajtó anyag: Új Beregi Élet oldalain

Köszönjük!
Kérjük a beszámolót a csatolmányokkal együtt küldjétek a agri@mtvsz.hu email címre!
Kérdés esetén: Kapitányné Sándor Szilvia, Kis Klára; tel: 061/2167297

Egyéb megjegyzés, vélemény, tapasztalat: Nagyon sikeres program volt. A helyi termékeket igen
gyorsan elkapkodták a vásárlók, akik a nagy hidegben sokáig időztek a padok között és a standunk
körül. Felmerült az az igény, hogy legyen újra termelői piac városunkban. Ezt szeretnénk
megvalósítani. A rendezvény a városban és a térségben igen pozitív megítélésű volt.
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Köszönjük!
Kérjük a beszámolót a csatolmányokkal együtt küldjétek a agri@mtvsz.hu email címre!
Kérdés esetén: Kapitányné Sándor Szilvia, Kis Klára; tel: 061/2167297

