Szakmai beszámoló
/ Lippai nap Tiszabercelen /

Nyíregyháza
2016

Szakmai Beszámoló
Lippai Nap Tiszabercelen
Pályázat megnevezése:
Nevelési-oktatási intézmények szakmai programjainak
támogatása
Pályázó megnevezése:
Agrárifjúságért Alapítvány
Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
4400
Projekt megvalósításának körülményei,program részletes leírása és szakmai hatása
a) A program megvalósításának körülményei:
Tervezés időszaka: 2016.április 21.
Rendezvény technikai előkészítése, berendezése: 2016. április 20-21.
Lebonyolítása: 2016.április 21.
A rendezvény dokumentálása: 2016.június 20.
A program megvalósításának helye: Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola
Nyíregyháza /Tiszaberceli Tagintézmény/ 4474 Tiszabercel Fő u. 90.
b) Szöveges beszámoló a rendezvény programjáról szakmai hatásairól:
A Lippai Nap című hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvényt a Lippai János
Mezőgazdasági Szakképző Iskola Nyíregyháza Tiszaberceli Tagintézmény területén rendeztük
meg. A rendezvény egy napon át biztosított tartalmas és minden korosztály számára izgalmas
programokat. Rendezvényünk az elmúlt évek szokásaihoz híven a mezőgazdaság, ezen belül a
borászat és a kertészet elválaszthatatlan harmóniája köré épült, szakmai és közösségi
programokkal színesítve április utolsó hétvégéjét.
Az iskolakert szakmai tantermében lett berendezve a borverseny helyszíne, itt különböző
borászok és amatőr bortermelők boraival ismerkedhettek meg a zsűritagok.

A délelőtt folyamán változatos kultúrműsorral szórakoztatták a fellépők a közönséget. A
fellépések közben egyre csak gyarapodott a tömeg, láthatóan nagyon jól érezte magát
mindenki, voltak akik tanácsokat kértek a borászoktól, hogy jövőre jobb terméke legyen.
A néphagyományok felelevenítése a színpadon megtekinthető néptánc gálaműsorban nagy
tetszést aratott a nem kis létszámú közönség körében.

Ismét bebizonyosodott a népi hagyományok, barátságot, összetartozást eredményező hatása.
Számunkra jelzés értékű, hogy továbbra is ápolnunk kell hagyományainkat és kultúránkat,
hisz ettől vagyunk magyarok és külföldön élő magyarok a szó legnemesebb értelmében.
A programsorozat szakmai versenyekkel volt tarkítva, ilyen volt az ásó verseny, kukorica
morzsoló verseny, vadászfegyver lövő verseny/légpuska/, növényi termés felismerési verseny.

Reményeink szerint ezek hozzá járulnak tanulóink szakmai ismereteinek bővüléséhez.
Mindeközben az iskolakert területén a gasztro kultúra jegyében sütő - főző verseny zajlott,
tiszaberceli diákcsapat, nyíregyházi diákcsapat, hazai diákcsapatok és romániai csapatok
részvételével.

A rendezvényen részt vettek a környék településeinek polgármesterei, a Földművelési
Minisztérium államtitkár helyettese Román István személyében, a helyi TÉSZ vezető
személyei is.
c) A rendezvény részletes programja:
„Lippai nap” Nemzetközi szakmai vetélkedő
2016. 04.21. Péntek délelőtt
1.Kézügyesség felsőfokon
-Kukorica morzsoló verseny
2.Egészséges életmódra nevelés
- Vetőmagvak felismerése
3.Energiatakarékos gazdálkodásé a jövő
- Erőgép vezetési ügyességi verseny
4.A jövő agrár gazdasága - bio gazdálkodás
- Ásó verseny
5. Nemzetközi „Borverseny”
2016. 04.21. Péntek délután
1.„Hogyan töltsük a szabadidőt közösen?”
Tapasztalatcsere/Nyaralási, kirándulási, szórakozási lehetőségek /
2.”Olcsó ételek, egyszerű receptek”
Sütő-főző verseny/ Étel-ital különlegességek készítése és kóstolója/
3.Eredményhirdetés/Serlegek-oklevelek átadása/

d) A rendezvény technikai adatai:
Régiós jellegű agrár szakmai, hagyományőrző és gasztronómiai találkozó. Lebonyolításban
közreműködők létszáma kb. 80-120 fő. Vonzerejére jellemző a Lippai napon megjelent
külföldi és hazai vendégek száma, amely növekvő tendenciát mutat. A rendezvénylátogatás
ingyenes volt. A rendezvény marketing tevékenységére a közép szabolcsi régió jellege tette
rá bélyegét, ugyanis a környező önkormányzatok is érintettek voltak a rendezvényekben.
A rendezvény reklám és marketing feladataira a projekt teljes költségvetésének a
20%-át költötte az intézmény. A rendezvény honlapján további képek videók és tudósítások
olvashatók.
Rendezvény honlapja: http://www.lippai-nyh.hu
c) A szakmai program várható hatásai:
Beiskolázási mutatók javítása a kistérségben
Perspektíva megtalálása az agráriumban
Idegenforgalom vonzása
Munkahely- munkalehetőség teremtés; életkörülmények javítása; egyéb releváns
szinergiahatások a projekt hatására (pl.: képzés, átképzés, stb.)
Vállalkozások dinamizálása, fejlődése
Szakmai tapasztalat csere általi fejlődés a szakképzésben

Nyíregyháza, 2016. június 20.

