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Szervező:
Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület

Társszervezőink a védjegy program  
hazai térségi szervezetei, és Fertőszéplak Önkormányzata

www.alpokalja-fertotaj.hu



„A ma embere beéri az áruval.  
Régen a műtárgy volt a köznapi használati cikk… 

az emberek még személyes viszonyban éltek a 
tárgyakkal, építményekkel, melyeket használtak 

és az ételekkel, melyeket fogyasztottak.”
/Márai Sándor/

A több hazai térségben elindult  
„Vidék Minősége” nevet viselő védjegy programunk 

gazdaságfejlesztési célokat zászlajára tűző 
közösségi kezdeményezés. A program minden 

résztvevő térségben a minőséget helyezte a 
középpontba, arra szeretné ösztönözni az 
embereket, hogy fedezzék fel és csiszolják 

igényességüket, érezzék feladatuknak az elfeledett 
értékrendek újra felfedezését, a mindennapok 

szürkesége által környezetükben megnyilatkozó 
rejtett kincseik felismerését és újraértékelését. 

Ismerkedjen meg Ön is a hazai vidék 
minőségével, a valódi értékkel..

Barátsággal várjuk!

SZAKMAI PROGRAM 
Nemzetközi „Vidék Minősége” Védjegy Találkozó 

2014. NOVEMBER 28. (péntek)

17.00 dr. Nagy Attila fotóművész 
„A Vidék Minősége” 
című kiállításának megnyitója 
(a kiállítás a rendezvény ideje alatt, 
valamint azt követő egy hónapon keresztül 
ingyenesen megtekinthető) 

 
 

2014. NOVEMBER 29. (szombat) 

9.30–10.00 Regisztráció a szakmai fórumra

10.00 Köszöntők, 
a Vidék Minősége Védjegy Ház átadása 
Horváth Tibor  
az Alpokalja-Fertő táj  
Vidékfejlesztési Egyesület elnöke, 
dr. Viski József  
a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért 
felelős helyettes államtitkára, 
Firtl Mátyás  
országgyűlési képviselő, 
Kóbor Attila 
Fertőszéplak polgármestere

10.30 A Vidék Minősége program 
 megvalósítása Magyarországon
 A négy hazai térség eredményeinek,  
 jövőterveinek bemutatása
 Bakony | Balaton-felvidék 

Börzsöny | Alpokalja-Fertő táj

11.30 A védjegy hálózatokhoz kapcsoló 
fejlesztési lehetőségek a 2014-20-as 
vidékfejlesztési programban 
dr. Viski József, IH vezető, helyettes államtitkár, 
Miniszterelnökség 
 

Kérdések-válaszok 

12.30–14.00 Állófogadás

14.00–15.00 A gyökerek... A Vidék Minősége 
kezdeményezés Spanyolországban: 
Út az európai területi márkáig 
 

Előadók: spanyol delegáció tagjai  
(tolmácsol dr. Nemes Gusztáv)

15.00 Németh Gergely, a Győr-Moson-Sopron megyei 
Agrárkamara elnökének záró gondolatai

VÁSÁRI PROGRAM 
Nemzetközi „Vidék Minősége” Védjegy Találkozó 

2014.NOVEMBER 29. (szombat)

10.00 órától: a „Vidék Minősége” térségek termelőinek, 
kézműveseinek és szolgáltatóinak vására a 
kastély belső udvarán 
Vásári portékáikat kínálják a Bakonyi 
helyi márka, az Alpokalja-Fertő táj, 
a Balaton-felvidék és a Börzsöny-
Cserhát termelői, kézművesei

12.30 órától A VIDÉK MINŐSÉGE ÍZSAROK 
tájjelegű ínyencségek 
mesterektől 
• Bakonyi sertésoldalas  
   olaszfalui párolt káposztával  
• Ízes nyögve nyelő a Bakonyból 
• A fertei hal csodája 
• Balaton-felvidéki pincepörkölt 
• Palóc gulyás gazdagon 
   a Börzsönyből 

•  „Vidék Minősége” Védjegy Sarok 
A védjegy hálózat minősítési rendszerének, 
szellemiségének megismerése.

•  Jó ebédhez szól a horvát nóta… 
Zenélnek a fertőhomoki KAJKAVCI és a 
kópházi WHATSUPCI együttesei 12.30-tól.

•  Gyermek Kézműves Ház 
- Piskoltiné Magyar Marianna és Szováti Szilvia hímző körrel,  
- Pánácz Tibor színes viaszlaphajtogatással vár minden 
  kedves kisgyermeket, 
- a Bakonyból érkező Simodi Edittel megsüthetitek  
  első mézeskalácsaitokat, 
- a Börzsönyből érkező Krasznai Gyula bőrözés 
  rejtelmeibe vezet be benneteket. 

•  Népi íjászat - Bevezetés az íjászat elméleti és gyakorlati 
rejtelmeibe a kastély többszázéves pincéjében 14.00 órától.

•  Csipke Sarok - Bemutatkozik a höveji csipke.

•  Honfoglaláskori életmód - őseink életmódját bemutatja 
és beszél róla Várkonyi Tamás a Börzsönyből. 
Keressétek a sátorban felállított korabeli jurtát! 

•  Esterházy-kastélymúzeum, Fertőd-Eszterháza 
A rendezvény ideje alatt, vagy a négy adventi vasárnapon 
a kastélymúzeum a helyszínen kiosztott Voucher 
segítségével 50%-os kedvezménnyel látogatható.

A receptek 
elérhetőek:

KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK

A vidék minősége. A valódi érték.


