Program:
Időpont: 2020. szeptember 10-12. (csütörtök-péntek-szombat)
Helyszín: Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok
Ünnepélyes megnyitó: 2020. szeptember 10., 10.00 óra
A kiállítást megnyitja: Dr. Nagy István agrárminiszter

2020. szeptember 10, csütörtök:
09.00
09.00-17.00

Kiállítás megnyitása
STEYR kamion





09.00-17.00

STEYR Europe Demo Tour -Bábolnai állomás
STEYR Show a kamionnal, táblavégi forduló szimulátorral és teljes STEYR sorral
Prémium munkagépek a Magtártól: Pöttinger, Lemken, Kverneland
Precíziós mezőgazdaság. Most komolyan? Nem, most kötetlenül, barátok közt,
ahol minden kérdésre választ kap!

Erdei Játszóház a Vérteserdővel

o
o
o
o

o
o
o

állandó programjaink:
Iskola az erdőben – Vajda János Erdészeti Erdei Iskola foglalkoztatója
Erdei virgonckodó – fa játszóház nem csak gyerekeknek
Bálaugráló
„Erdő gyerekszemmel” – rajzverseny óvdások, kisiskolások részére,
két kategóriában. Az első három helyezést elérő gyermekeknek
Vérteserdő Zrt. ajándékcsomaggal kedveskedünk!
Mézes-méhes erdő – a Vérteserdő Zrt. méhészeti ágazatának bemutatása,
erdei méz kóstlás, méhészeti ismeretek
Mesterségem címere: erdész, vadász – eszközök bemutatása,
kipróbálása, erdészeti, vadgazdálkdási ismeretek, kvíz
Örökerdő – Ültess fát és vidd haza!

10.00

Megnyitó ünnepség (Lovaspálya)

10.00-17.00
10.00-17.00

Interaktív talajszelvény (Füves terület)
Szaktanácsadási Pont (Színsor stand)
 Osztatlan közös jogi kérdései, illetve ami a jogszabályon túlmutat
 Aszály- víz-agrotechnika
 Növényvédelem
 Precízen és vagy precíziósan?

10.00-17.00
10.00-17.00

Traktor tesztvezetés (Füves kiállítói terület)
Agro-Way Precíziós mezőgazdasági drónbemutató (Füves terület)

13.00-14.30
14.00-16.00
14.15-15.00
10.00-15.00

10.00-11.00
15.30-16.30
17.00

„Nyergelj – fordulj” - Fejezetek a magyar vitézség aranykönyvéből
Lovas közönségprogram (Lovaspálya)
Mezőgazdasági gép-show, szántóföldi gépbemutató (Szántóföldi terület)
Agrofotó 2020. díjátadás (IV-es terem)
Gazdanapi idegenforgalmi program:
Séta a ménesudvarban (Idegenvezetés az Ölbői kaputól.
A vendégek idegenvezetővel megtekintik a ménesudvar nevezetességeit
az Arab ménes istállóit, a fedett lovardát, a Hősök kapuját,
Magyarország legöregebb akácfáját.)
Időtartam: 1 óra, óránként indulnak a csoportok
Arborétum látogatás lovaskocsival (Ölbői kapu)
Arborétum látogatás lovaskocsival (Ölböi kapu)
Kiállítás zárása

2020. szeptember 11., péntek - SZAKISKOLAI NAP:

09.00
09.00-17.00

Kiállítás nyitása
Játék-udvar (népi ügyességi játékok, játszóház,
erdei termékek bemutatása és kóstoltatása, erdei foglalkoztató (Füves terület)
Erdei Játszóház a Vérteserdővel
Programok: 11:00 Állati Jó Bemutató! – Tóth Gáborral

o
o
o
o

o
o
o

09.00-17.00

állandó programjaink:
Iskola az erdőben – Vajda János Erdészeti Erdei Iskola foglalkoztatója
Erdei virgonckodó – fa játszóház nem csak gyerekeknek
Bálaugráló
„Erdő gyerekszemmel” – rajzverseny óvdások, kisiskolások részére,
két kategóriában. Az első három helyezést elérő gyermekeknek
Vérteserdő Zrt. ajándékcsomaggal kedveskedünk!
Mézes-méhes erdő – a Vérteserdő Zrt. méhészeti ágazatának bemutatása,
erdei méz kóstlás, méhészeti ismeretek
Mesterségem címere: erdész, vadász – eszközök bemutatása,
kipróbálása, erdészeti, vadgazdálkdási ismeretek, kvíz
Örökerdő – Ültess fát és vidd haza!

STEYR kamion





STEYR Europe Demo Tour -Bábolnai állomás
STEYR Show a kamionnal, táblavégi forduló szimulátorral és teljes STEYR sorral
Prémium munkagépek a Magtártól: Pöttinger, Lemken, Kverneland
Precíziós mezőgazdaság. Most komolyan? Nem, most kötetlenül, barátok közt,
ahol minden kérdésre választ kap!

10.00

Szakiskolai Nap – Ünnepélyes megnyitó (Ménesudvar)

10.00-17.00
10.00-17.00

Interaktív talajszelvény (Füves terület)
Szaktanácsadási Pont (Színsor stand)
 Osztatlan közös jogi kérdései, illetve ami a jogszabályon túlmutat
 Aszály- víz-agrotechnika
 Növényvédelem
 Precízen és vagy precíziósan?

10.00-17.00
10.00-11.00

Traktor tesztvezetés (Füves kiállítói terület)
„Nyergelj – fordulj” - Fejezetek a magyar vitézség aranykönyvéből
Lovas közönségprogram (Lovaspálya)
Agro-Way Precíziós mezőgazdasági drónbemutató (Füves terület)
AGRYA „Tiétek a jövő” konferencia
(Agrya Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége) (Színházterem)

10.00-17.00
11.00-13.00

10.00-12.00
13.00-14.30
14.00-16.00

10.00-15.00

10.00-11.00
15.30-16.30
17:00

Mezőgazdasági gép-show, szántóföldi gépbemutató (Szántóföldi terület)
„Nyergelj – fordulj” - Fejezetek a magyar vitézség aranykönyvéből
Lovas közönségprogram (Lovaspálya)
Mezőgazdasági gép-show, szántóföldi gépbemutató (Szántóföldi terület)

Gazdanapi idegenforgalmi program:
Séta a ménesudvarban (Idegenvezetés az Ölbői kaputól.
A vendégek idegenvezetővel megtekintik a ménesudvar nevezetességeit
az Arab ménes istállóit, a fedett lovardát, a Hősök kapuját,
Magyarország legöregebb akácfáját.)
Időtartam: 1 óra, óránként indulnak a csoportok
Arborétum látogatás lovaskocsival (Ölbői kapu)
Arborétum látogatás lovaskocsival (Ölböi kapu)
Kiállítás zárása

2020. szeptember 12., szombat:
09.00
09.00-17.00

Kiállítás nyitása
Játék-udvar (népi ügyességi játékok, játszóház,
erdei termékek bemutatása és kóstoltatása, erdei foglalkoztató (Füves terület)
Erdei Játszóház a Vérteserdővel
Programok: 11:00 Állati Jó Bemutató! – Tóth Gáborral

o
o
o
o

o
o
o

09.00-17.00

állandó programjaink:
Iskola az erdőben – Vajda János Erdészeti Erdei Iskola foglalkoztatója
Erdei virgonckodó – fa játszóház nem csak gyerekeknek
Bálaugráló
„Erdő gyerekszemmel” – rajzverseny óvdások, kisiskolások részére,
két kategóriában. Az első három helyezést elérő gyermekeknek
Vérteserdő Zrt. ajándékcsomaggal kedveskedünk!
Mézes-méhes erdő – a Vérteserdő Zrt. méhészeti ágazatának bemutatása,
erdei méz kóstlás, méhészeti ismeretek
Mesterségem címere: erdész, vadász – eszközök bemutatása,
kipróbálása, erdészeti, vadgazdálkdási ismeretek, kvíz
Örökerdő – Ültess fát és vidd haza!

STEYR kamion





STEYR Europe Demo Tour -Bábolnai állomás
STEYR Show a kamionnal, táblavégi forduló szimulátorral és teljes STEYR sorral
Prémium munkagépek a Magtártól: Pöttinger, Lemken, Kverneland
Precíziós mezőgazdaság. Most komolyan? Nem, most kötetlenül, barátok közt,
ahol minden kérdésre választ kap!

10.00-17.00
10.00-17.00

Interaktív talajszelvény (Füves terület)
Szaktanácsadási Pont (Színsor stand)
 Osztatlan közös jogi kérdései, illetve ami a jogszabályon túlmutat
 Aszály- víz-agrotechnika
 Növényvédelem
 Precízen és vagy precíziósan?

10.00-17.00
10.00-11.00

Traktor tesztvezetés (Füves kiállítói terület)
„Nyergelj – fordulj” - Fejezetek a magyar vitézség aranykönyvéből
Lovas közönségprogram (Lovaspálya)
Agro-Way Precíziós mezőgazdasági drónbemutató (Füves terület)
Mezőgazdasági gép-show, szántóföldi gépbemutató (Szántóföldi terület)
A Magyarországi Arablótenyésztők Egyesületének
30 éves jubileumi közgyűlése (Színházterem)
„Nyergelj – fordulj” - Fejezetek a magyar vitézség aranykönyvéből
Lovas közönségprogram (Lovaspálya)

10.00-17.00
10.00-12.00
13.00-14.30
13.00-14.30

10.00-15.00

10.00-12.00
17:00

Gazdanapi idegenforgalmi program:
Séta a ménesudvarban (Idegenvezetés az Ölbői kaputól.
A vendégek idegenvezetővel megtekintik a ménesudvar nevezetességeit
az Arab ménes istállóit, a fedett lovardát, a Hősök kapuját,
Magyarország legöregebb akácfáját.)
Időtartam: 1 óra, óránként indulnak a csoportok
Arborétum látogatás lovaskocsival (Ölbői kapu)
Kiállítás zárása

A programváltozás jogát fenntartjuk, a rendezvény sajtónyilvános!

