
meghívó
Bországgyűlés Ópusztaszeren

2014. január 19-én, vasárnap
Szent vince vértanú ünnepnapjához kapcsolódva

az ópusztaszeri Nemzeti Történeti emlékparkban felelevenítjük 
a hagyományos vesszővágást, a vince-napi áldomásivást és ezen 
a napon az „első országgyűlés” helyszínén megrendezzük az első 

Bországgyűlést.
Időpont: 2014. január 19., vasárnap 9:30
helyszín: ópusztaszeri Nemzeti Történeti emlékpark
 (6767 ópusztaszer Szoborkert 68.)

A szakmai konferencián való részvétel ingyenes, ám regisztrációhoz kötött! 
Részvételi szándékát kérjük jelezze az info@opusztaszer.hu e-mail címen, 

január 15-e szerdáig!



BoRSzággyűléS
2014. január 19. vasárnap

Programok

9:00-9:30 konferencia résztvevőinek fogadása – Rotunda főbejárata
 Fonó Táncegyüttessel és a rozsdamaró zenekarral 

9:30 a Bországgyűlést megnyitja: Dr. Fazekas Sándor, a Vidékfejlesztési minisztérium minisztere 
  – Árpád-terem 

9:30-12:00 Bországgyűlés - konferencia – Árpád-terem 
 
 Előadások:

 téma: Nemzeti Borkiválóság Program 2013. évi eredményei, célok a 2014. évre
 előadó: dr. kiss Eliza, a Vidékfejlesztési minisztérium szőlő-borágazat fejlesztéséért felelős 
 miniszteri biztosa

 téma: Új típusú állami szerepvállalás az agrár kutatás-fejlesztésben
 előadó: dr. májer János, a Nemzeti agrárkutatási és Innovációs központ szőlészeti és
 Borászati kutatóintézetének megbízott igazgatója

 téma: a hegyközségek új típusú irányításával kapcsolatos tudnivalók és az elmúlt időszak
 tapasztalatai, a 2014-es év kihívásai
 előadó: Tornai Tamás, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke

 téma: Egységes borbírálati rendszer magyarországon
 előadó: Horkay andrás, az országos Borszakértői Bizottság elnöke

 téma: a kamara egységes gazdatámogatói rendszere
 előadó: Papp gergely, a Nemzeti agrárgazdasági kamara főigazgató helyettese

 téma: a Tokaji Borvidéken zajló változások ismertetése
 előadó: dr. molnár Péter, a Tokaji Borbizottság, Vindependent elnöke

 kérdésEk, VITa, BormusTra

12:00 köszöntő beszédet mond dr. Fazekas sándor, a Vidékfejlesztési minisztérium minisztere,  
 kertész Péter az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ügyvezetője és gulyás Ferenc,  
 a szent Vince Borrend elnöke – Emlékpark főbejárata

12:30-13:30 szent Vince Borrend új borrendi tagjainak avatása – Árpád-emlékmű 
 liszt Ferenc kamarakórus Egyesület és a Fonó Táncegyüttes műsora

13:45-14:00 Vince-napi vesszővágás – Szegedi tanya

14:15-14:30 „Végülis ketten maradnak, Isten és a bor” szőlő és borkultúra a kárpát-medencében 1875-1920 c.  
 kiállítás megnyitója, megnyitja: Farkas sándor országgyűlési képviselő, a kiállítást bemutatja: 
 dr. mód lászló néprajzkutató – Hunor-terem

15:00-15:45 Újbor kóstolása – Rotunda aulája

Egyéb programok:

10:00-16:00 Borkóstolók – Hunor-terem 
14:15-től kalla Pál kádár bemutatója – Rotunda főbejárata előtt
14:30 rózsa sándor, a szögedi betyár – az aranygyapjú Társulat bábelőadása – Rotunda II. emelet

Egész napos kézműves foglalkozások: üvegfonás, nemezből szőlőfürt kitűző készítése, kifestők – Rotunda II. emelet


