Hortobágy térségi és helyi termékek vására
projekt beszámoló
Célterület: Települések helyi termékeinek bemutatására vagy helyi hagyományokra épülő
rendezvények megtartása
Célterület azonosító: 1 027 125
Pályázó:
- neve: Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.
- címe: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
- adószáma: 23522130-2-09
Elnyert támogatás összege: 14.791.033.- Ft
Megvalósítás dátuma: 2012.04.28-29. (Szent György napi Biovásár); 2012.07.07-08. (Hortobágyi
Napok – Magyarok Vására); 2012.08.17-20. (Hortobágyi Hídivásár)
A rendezvények helyszíne: Vásártér (Hortobágy, hrsz.: 108/7)

A rendezvénysorozat célja:
A világörökségi környezethez illeszkedő, ahhoz méltó árusítási körülmények között a Hortobágy és
környéki termelők és feldolgozók termékeinek piacra juttatásának megvalósítása, amely
népszerűsíti a bio- és egyéb a térségre jellemző termékeket, gasztronómiai hagyományokat,
továbbá növeli az árusítás hatékonyságát, s ez által a Hortobágy látogatottságát.
A rendezvénysorozatban az alábbi számszerűsíthető célokat tűztük ki:
- 3 db rendezvény ( Hídi vásár 4 napos rendezvény, Hortobágyi Napok - Magyarok vására 2 napos
rendezvény, Biovásár 2 napos rendezvény)
- 8 db rendezvény nap ( Hídi vásár 4 napos rendezvény, Hortobágyi Napok - Magyarok vására 2
napos rendezvény, Biovásár 2 napos rendezvény)
- 160 helyi termelő termékeinek bemutatása ( Hídi vásár 100 árus, Hortobágyi Napok - Magyarok
vására 30 árus, Biovásár 30 árus)
- 33 000 látogató ( Hídi vásár 30 000 fő, Hortobágyi Napok - Magyarok vására 1000 fő, Biovásár
2000 fő)
A rendezvénysorozat eredménye:
A pályázatban kitűzött célok maradéktalanul teljesültek, valamennyi betervezett hagyományőrző
rendezvényünket sikeresen megvalósítottuk.
A pályázat keretében beszerzett eszközöket a következőképpen hasznosítottuk:
- A helyi- és hagyományos értékkel bíró nép- és iparművészek nagy örömmel használták ki a
kulturált
árusítás
lehetőségét
a
tájba
illő
fa
árusító
pavilonokban.

- A nagy rendezvénysátrat a fellépő művészek öltözőjeként hasznosítottuk, melyre nagy szükség
volt, különösen a Bekton fúvószenekar (64 fő), illetve a néptánc- és népzenei csoportok
tekintetében. A jövőben rendezvények megtartására kívánjuk hasznosítani.
- A WC konténer kiválóan helyt állt tisztaságával és minőségével a vásárban megfáradt és
felfrissülni vágyó emberek körében.
- A kis sátrakból, műanyag asztalok és székekből, valamint a sörpad garnitúrákból árnyékos
pihenőt létesítettünk, melyre szükség is volt a kiemelkedően magas (35-39 Cº fokos)
hőmérsékletben. A fellépők étkeztetését is meg tudtuk ezen eszközökkel oldani.
- A megrendezésre került vásárainkról összeállított anyagot a laptop (+MS Office), projektor,
vetítővászon segítségével ismertettük meg az érdeklődőkkel.
Mindhárom rendezvényünkön tájékoztattuk a résztvevőket a pályázatról.
A látogatók száma elérte a kitűzött célt.
Összességében megállapíthatjuk, hogy „a hortobágyi térségi és helyi termékek vására” projekt
sikeresen megvalósításra került, a kitűzött célokat elértük. A pályázat keretében beszerzett
eszközöknek köszönhetően lényegesen magasabb színvonalon kerültek megrendezésre a
hagyományőrző rendezvények, illetve a hozzá kapcsolódó vásárok. Ez a minőségi változás
ösztönző hatással bír a látogatók és árusítók számának emelkedésére.
A megvalósítást az 1. számú mellékeltben szereplő képekkel prezentáljuk.

Kelt: Hortobágy, 2012. augusztus 29.

Orosz István
ügyvezető
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Szent György napi Biovásár – 2012. 05. 28-29.
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1. számú melléklet

Hortobágyi Napok – 2012. 05. 28-29.
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Hortobágyi Hídivásár – 2012.08.17-20.
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