
 omék 2015   A magyar föld legjava

A Magyar Mezőgazdaság kiadványa

SZERDA
B pavilon bemutató tér B pavilon kis karám Kincsem Park Őshonos udvar C pavilon bemutató tér

10.00–10.30 Magyar kutyafajták 
fajtabemutatója

 
 

 
 

 

 
 

 
 10.30–11.00

11.00–11.30 Kettőshasznú magyar-
tarka és koncentrált tejű 

fajták bírálata

Kölyökkarám
(játékos lóismereti óra 

gyerekeknek)

Juh és kecske
tenyészállat bírálat

11.30–12.00

12.00–12.30
Húshasznú szarvasmarha 

fajtabemutató, 
tenyészállat bírálat

Holstein-fríz fejési 
és nyírási bemutató Lovasbemutató

Fajtabemutató
12.30–13.00
13.00–13.30

 
 
 

13.30–14.00  
 
 

 

14.00–14.30

Ló fajtabemutató 
és tenyészállat-bírálat

 
 
 
 
 
 
 
 

14.30–15.00

Sertés tenyészállat bírálat
15.00–15.30 Holstein-fríz testközelből 

(fajtabemutató 
és borjúsimogatás)15.30–16.00

16.00–16.30  
 
 
 

Őshonos bemutató
16.30–17.00  
17.00–17.30  

 
 
 

Juh és kecske fejési 
bemutató17.30–18.00

A tenyésztőszervezeti standokon folyamatos szaktanácsadás, tájékoztató; juh- és kecskesimogató naponta a nyitvatartás alatt  folyamatosan a C pavilonban

CSÜTÖRTÖK
B pavilon bemutató tér B pavilon kis karám Kincsem Park Őshonos udvar C pavilon bemutató tér

10.00–10.30 Magyar kutyafajták 
fajtabemutatója

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 10.30–11.00

11.00–11.30

Holstein-fríz 
szarvasmarha 

tenyészállat bírálat

Kölyökkarám
(játékos lóismereti óra 

gyerekeknek) 
Juh és kecske termék- 
bemutató, ismertető11.30–12.00

12.00–12.30  
 
 
 

 

Lovasbemutató
Fajtabemutató

 
12.30–13.00 Sertés fajta-  

és termékbemutató13.00–13.30
Húsmarha fajtabemutató 

13.30–14.00  
 
 
 
 

 
14.00–14.30 Tenyészállat felvezetés  

és fajtabemutató
(Kettőshasznú 

magyartarka, koncentrált 
tejű fajták és ló) 

 
 
 
 
 
 
 

Juh és kecske 
fajtabemutató

14.30–15.00

15.00–15.30
Magyar kutyafajták

fajtabemutatója

Holstein-fríz testközelből 
(fajtabemutató 

és borjúsimogatás)15:30–16:00

16.00–16.30
Lovasbemutató  

 
 
 

Őshonos bemutató  
 16.30–17.00

17.00–17.30  
 

 
 

Juh és kecske fejési 
bemutató17.30–18.00

A tenyésztőszervezeti standokon folyamatos szaktanácsadás, tájékoztató; juh- és kecskesímogató naponta a nyitvatartás alatt  folyamatosan a C pavilonban

Az élŐállAt-kiállítás PROGRAMjA



 

A Magyar Mezőgazdaság kiadványa

PÉNTEK
B pavilon bemutató tér B pavilon kis karám Kincsem Park Őshonos udvar C pavilon bemutató tér

10.00–10.30 Magyar kutyafajták 
fajtabemutatója  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.30–11.00
11.00–11.30

Tenyészállat-felvezetés  
és ünnepélyes díjkiosztás

11.30–12.00
12:00–12.30
12.30–13.00
13.00–13.30
13.30–14.00
14.00–14.30

Húsmarha fajtabemutató
Lovasbemutató

Sertés fajta-  
és termékbemutató14.30–15.00

15.00–15.30
Holstein-fríz fejési  

és nyírási bemutató
Fajtabemutató

 

15.30–16.00
Kölyökkarám

(játékos lóismereti óra 
gyerekeknek)

 
 
 
 

Juh és kecske 
fajtabemutató16.00–16.30

 Lovasbemutató  
 16.30–17.00

17.00–17.30 Magyar kutyafajták 
fajtabemutatója

Holstein-fríz testközelből 
(fajtabemutató 

és borjúsimogatás)

 
 Juh és kecske fejési 

bemutató17.30–18.00

A tenyésztőszervezeti standokon folyamatos szaktanácsadás, tájékoztató; juh- és kecskesímogató naponta a nyitvatartás alatt  folyamatosan a C pavilonban

szOMBAt
B pavilon bemutató tér B pavilon kis karám Kincsem Park Őshonos udvar C pavilon bemutató tér

10.00–10.30 Magyar kutyafajták 
munkabemutatója

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 10.30–11.00

11.00–11.30

Tenyészállat-felvezetés  
és fajtabemutató

Őshonos bemutató Juh és kecske termék 
bemutató, ismertető11.30–12.00

12.00–12.30 Lovasbemutató  
12.30–13.00

Juh és kecske 
fajtabemutató

13.00–13.30 Kölyökkarám
(játékos lóismereti óra 

gyerekeknek)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.30–14.00

14.00–14.30 Szarvasmarha felvezetők 
ügyességi versenye  

 
 
 
 
 
 

14.30–15.00  
15.00–15.30 Magyar kutyafajták 

fajtabemutatója
Fajtabemutató

Sertés fajta-  
és termékbemutató15.30–16.00

16.00–16.30 Lovasbemutató  
 16.30–17.00

17.00–17.30 Holstein-fríz fejési  
és nyírási bemutató

 
 

Juh és kecske fejési 
bemutató17.30–18.00

A tenyésztőszervezeti standokon folyamatos szaktanácsadás, tájékoztató; juh- és kecskesímogató naponta a nyitvatartás alatt  folyamatosan a C pavilonban

VAsáRNAP
B pavilon bemutató tér B pavilon kis karám Kincsem Park Őshonos udvar C pavilon bemutató tér

10.00–10.30 Magyar kutyafajták 
munkabemutatója

 
 

 
 

 
 
 

 
 10.30–11.00

11.00–11.30

Tenyészállat-felvezetés  
és fajtabemutató

Kölyökkarám
(játékos lóismereti óra 

gyerekeknek) 

Őshonos bemutató
Juh és kecske termék 
bemutató, ismertető11.30–12.00  

12.00–12.30
 
 
 
 
 
 
 

Lovasbemutató Fajtabemutató

 
12.30–13.00 Nyírási bemutató13.00–13.30
13.30–14.00  

 
 
 
 

 
14.00–14.30 Szarvasmarha felvezetők 

ügyességi versenye  
 
 
 
 
 
 
 

Juh és kecske 
fajtabemutató14.30–15.00

15.00–15.30 Lovasbemutató  
15.30–16.00 Holstein-fríz fejési  

és nyírási bemutató
Sertés fajta-  

és termékbemutató16.00–16.30 Magyar kutyafajtákfajta-
bemutatója Őshonos bemutató16.30–17.00  

 
 

 
17.00–17.30  

 
 
 

Juh és kecske fejési 
bemutató17.30–18.00

A tenyésztőszervezeti standokon folyamatos szaktanácsadás, tájékoztató; juh- és kecskesímogató naponta a nyitvatartás alatt  folyamatosan a C pavilonban


