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MEGHÍVÓ 

 

Tisztelt Hölgyem / Uram!  

 

A Rába-Duna-Vág Társulás (RDV ETT) szeretettel meghívja Önt a „Herbaland” projekt  

 

szakmai műhelyére (workshopjára),  

 

 melynek célja a gyógynövény gazdálkodás és felhasználás népszerűsítése, a 

gyógynövénygazdaság lehetőségei, a gyógynövény, mint turisztikai látványosság, kulturális és 

természeti örökség megőrzése - támogatása, a határon átnyúló gyógynövényes attrakciók 

szorosabb együttműködése témákban ismeretekhez juttatni a résztvevőket.  

 

 A leggyorsabb jelentkezők csoportos krémkészítő foglalkozáson is részt vehetnek!  

 

Időpont:  2018. december 11. (kedd)  

Helyszín:  Mosonmagyaróvár, TANODA  

(Mosonmagyaróvár, Barátság u. 29. Családok Átmeneti Otthona) 

Szakmai program:  

09:00 – 09:10  Köszöntő  

Vasiová Ema, az RDV ETT igazgatója 

09:10 – 09:30

  

 „Gyógynövények felhasználási területei” 

Lelkes Gábor, régiófejlesztési szakértő 

09:30 – 09:50  „Barangoló – avagy gyógynövényes látnivalók a régióban” 

Siklósi József, Ybl-díjas építész 

09:50 – 10:10  „Gyógynövényes tündérkert őshonos növényekkel” 

Gálffy József, kertészmérnök 

10:10 – 10:30  „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban“ 

Bányai Péter, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

10:30 – 11:00  „A természet kincsei – gyógynövények termesztése és felhasználása.“ 

  Kocsis Julianna, természetgyógyász, fitoterapeuta 

11:00 – 11:30  „A termőföldtől az asztalunkig“ 

Kriskó Ádám, a Kriskó Sajtműhely vezetője 

11:30 - 12:30         Kóstoló és helyi termékbüfé  

Pl. helyi alapanyagokból készült gyógynövényteák, fűszernövényes szendvicsek, 

gyógynövényes sütemények, aszalványok, pogácsa és kenyér, kézműves 

gyógynövényes likőrök és borok kézműves paszták, szörp, lekvár, almachips, 

biozöldség-saláta, méz, joghurt, sajtok, és almalé várja az érdeklődőket. 

12:30 - 13:30  Kézműves foglalkozás 12 fő részére előzetes jelentkezés alapján:  
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Miller Krisztina, Vikitanoda – krémek készítése természetes alapanyagokból és 

kecsketejből 

A foglalkozások végén a készített termékek elvihetők, karácsonyi ajándéknak is megfelelnek. 

A részvétel díjmentes, de regisztrációköteles. Kérjük, hogy részvételi szándékát 2018. december 7-

ig jelezze az alábbi linken található regisztrációs lap kitöltésével 

https://goo.gl/forms/hipkeQBB58kKkcY52 

Mivel a foglalkozások befogadóképessége véges, érdemes mielőbb jelentkezni.  

Az országosan 4 helyszínen rendezett műhelyek résztvevői között 200 db 16GB-os USB kulcsot 

osztunk ki ajándékba, minden helyszínen az első 50 érkező részére. 

  

Örömmel várjuk a találkozást. Építsünk közösen partnerséget! 

 

 

Üdvözlettel: 

 Vasiová Ema s.k 

 igazgató 

 

Tatabánya, 2018. november 28. 

 

 
Rendezvényünk a „A gyógynövény ipar szereplőinek határon átnyúló hálózati együttműködése” (Herbaland, kód: 

SKHU/1601/4.1/150) című pályázat része, mely az Interreg V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program 

keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. (A programról részletes információ a 

www.skhu.eu érhető el). A meghívó tartalma és a rendezvényen elhangzó információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió 

hivatalos álláspontját.  

 


