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Javaslat a
„Gasztronómiai Nap”
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Készítette:
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I.A javaslattevő adatai
1. A javaslatot benyújtó (személy/ intézmény/szervezet/ vállalkozás) Neve:
Sziklai Ákosné
2.A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó adatai:
Név: Sziklai Ákos
Levelezési cím: 7478 Bárdudvarnok Bárd Ltp. 54.
Telefonszám: 0630/201 8428
E-mail cím: agisziklai1967@gmail.com

II. A nemzeti érték adatai
1. A nemzeti érték megnevezése: Gasztronómiai Nap
2. A nemzeti érték szakterületenkénti besorolása

-agrár és élelmiszergazdaság
-ipari és műszaki megoldások
-természeti környezet

-egészség és életmód
-kulturális örökség
-turizmus és vendéglátás

-épített környezet
-sport

3.A nemzeti érték fellelhetősége
Bárduvarnok
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
-települési

-tájegységi

-megyei

-külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
1992-ben a kerékpárút átadásához kapcsolódóan az akkori polgármester Forintos László és
falunk szülötte, Czeybert Róbert Gyula a Gasztronómiai Világszövetség elnöke
kezdeményezésére szervezték az első Gasztronómiai Napot, akkor még „Falusi
különlegességek ételtára” néven. Célja az volt, hogy a feledésbe merülő hagyományos
tájjellegű ételeket, amiket a ma már nemigen készítenek, megismertessük az emberekkel.
Főleg az idősebb korosztály készített mindenféle régi fogásokat, lakodalmas, húsvéti, szüreti
és egyéb eledeleket. A programot kis műsorral, rajzkiállítással színesítették.
Ez az első alkalom olyan jól sikerült, hogy azóta is minden évben megrendezésre kerül Szent
György Nap tájékán. Ma már nem csak hagyományos ételek készülnek, hanem épp
ellenkezőleg a legmodernebb, egészséges, vagy gyorsan elkészíthető fogások is, recepttel
együtt kerülnek a szépen megterített asztalra, amelyeket aztán közösen elfogyasztunk.
Idén ez a nap kiegészült nyársra húzott bárány és kürtös kalács sütéssel.
Nagyon szereti a falu ezt a programot, sokan és szívesen vesznek részt benne..

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
-Értéket őriz, hiszen a régi tájjellegű ételeink receptje megmarad az utókornak
-Egyik legkedveltebb közösségépítő programunk
-Az országban elsőként nálunk rendeztek Gasztronómiai Napot
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

8. A nemzeti érték hivatalos Weboldalának címe

III. Mellékletek
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális
dokumentációja

