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Kedves Érdeklődő! 
 
A HERBALAND projekt (SKHU/1601/4.1/150) keretében 2018. július 21-én szakmai műhelyt 
szervezünk a Novohrad-Nógrád Geopark Eresztvényi Látogatóközpontban. A program 
helyszíne: 3100 Salgótarján, Eresztvényi út 6.  
 
A rendezvény Facebook elérhetősége: https://www.facebook.com/events/316870408854769/ 
 
A projekt honlap elérhetősége: www.herbaland.net 
 
A programon való részvétel ingyenes. A résztvevőnek a helyszínre történő utazást és az 
útiköltséget kell fizetnie.  

A tervezett program a jelen meghívó mellékletét képezi.  

Nagy szeretettel várjuk a rendezvényen. Regisztráció a helyszínen történik.  

 

Üdvözlettel: 

Ugrai András projektmenedzser és Ilyés Réka projektasszisztens 
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Szakmai műhelymunka programja 
Salgótarján-Eresztvény, 2018. július 21. 

Programpont Időpont 

Nagy Tünde gasztroblogger (https://www.facebook.com/izbolygo/) előadása:  

A gyógy- és fűszernövények szerepe a gasztronómiában 

13:00-
14:00 

A varsányi falugazdaság bemutatkozása (varróműhely, feldolgozó üzem, 
gyógynövénykert). 

14:00-
18:00 

A pásztói Sárika Családi Péksége fűszernövényes kenyereinek kóstolója 

Az etesi Balogh Családi Gazdaság sajtjainak kóstolója 

A CRUXX fűszernövényes likőrök, gyümölcsborok bemutatója 

Varsányi kapros-túrós lepény kóstoló 

Papp Orsolya fitoterapeuta tanácsadása 

Kézműves foglalkozás gyerekeknek (fűszernövényekből valami) 

Váraljai Gábor méhész mézeinek kóstolója 

Gyógynövényismereti túra Papp Orsolyával 
14:30-
16:00 

Berkenyéből készült termékeiről tart előadást és kóstolót Szabó Ferenc, kistermelő 
(Királyhelmec, Felvidék) 

17:00-
18:00 

HERBALAND előadás a a gyógynövényes projekt eredményeiről, előadó Ugrai András, 
NSKI, projekt manager (az előadás hallgatósága ingyenes szendvicskóstolón is részt vesz) 

18:30-
19:00 

Salgó zenekar koncert és táncház 
19:00-
20:00 
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Milý Záujemca!  
 
V rámci projektu HERBALAND (SKHU/1601/4.1/150) 21. júla 2018 sa uskutoční odborná 
exkurzia v meste Salgótarján, v Geoparku Novohrad-Nógrád. Adresa: 3100 Salgótarján, 
Eresztvényi út 6. (Eresztvényská 6.)   
 
Udalosť nájdete  aj na Facebooku: https://www.facebook.com/events/316870408854769/ 
 
Webová stránka: www.herbaland.net 
 
Účasť na programe je bezplatná. Účastníci hradia len cestovné.  

Program je súčasťou prílohy tejto pozvánky. 

Srdečne Vás očakávame. Registrácia bude na mieste udalosti.  

S pozdravom:  

András Ugrai, projektový manažér  

Réka Ilyés, asistentka 
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Program odbornej exkurzie 
Salgótarján-Eresztvény, 21. 7. 2018 

Program Čas 

Prednáška gastroblogera Tünde Nagy (https://www.facebook.com/izbolygo/). Miesto a 
podstata liečivých rastlín a byliniek v gastronómii. 

13:00-
14:00 

Predstavenie vidieckeho hospodárstva v obci Varsány (krajčírska dielňa, spracovateľský 
podnik, záhrada liečivých rastlín) 

14:00-
18:00 

Ochutnávka bylinkových chlebov (Rodinná pekáreň Sárika v obci Pásztó) 

Ochutnávka syrových výrobkov (Rodinné hospodárstvo Balogh v obci Etes) 

Prehliadka bylikových likérov a ovocného vína (CRUXX) 

Ochutnávka tvarohového koláča s kôprom z obce Varsány 

Poradenstvo fitoterapeutky Orsolyi Papp 

Remeselnícke aktivity pre deti a mládež 

Ochutnávka medových produktov včelára Gábora Váraljaiho 

Poznaj liečivé rastliny! – túra s Orsolyou Papp 
14:30-
16:00 

Prednáška malovýrobcu Ferenca Szabóa o produktoch vyrobených z jarabiny a ich a 
ochutnávka 

17:00-
18:00 

HERBALAND – prezentovanie výsledkov projektu o liečivých rastlinách, prednášajúci: 
András Ugrai, NSKI, projektový manažér 

18:30-
19:00 

koncert (kapela Salgó) a tanečný dom 
19:00-
20:00 

 

http://www.skhu.eu/

