
A Mezõgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítás és vásár nemcsak a szakmabeli, profi, vagy épp kezdõ 
mezõgazdászokat várja; a

 felhõtlen kikapcsolódást nyújtanak!  A kiállításon az 
új és régi ízek kedvelõit ételkóstolók várják!

 24. Szentlõrinci Gazdanapok színes programjai a gyermekes családok 
számára is

A programot különbözõ hagyományõrzõk, 
mutatványosok, kézmûvesek, a Baranya Vadászkürt Együttes 
fellépése, Monty Roberts erõszakmentes lóképzés, valamint jurta bemutatók, íjászat és népies játékok 
színesítik a kiállítás „Káca-udvarában”, illetve a Harka Néptáncegyüttes fellépése a vásár “Baranya-
udvarában”! Állandó közönségprogramok: pónilovaglás, légvárak, játszóházak, gyerek quad motoros 
pálya, régi agráreszközök kiállítása, jurta bemutató, íjászat, ételkóstolók.

2017. aug. 11., péntek
10:00 Ünnepélyes megnyitó, köszöntõk, kiállítási díjak átadása
Pohl Marietta ügyvezetõ igazgató, Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány
Dr. Gyõrvári Márk kuratórium elnök, Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány
Tiffán Zsolt miniszteri biztos, a térség országgyûlési képviselõje
Szász Jenõ elnök, Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Dr. Mezei Dávid, a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelõs 
Államtitkárságának agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelõs helyettes 
államtitkára nyitja meg a kiállítást.
Helyszín: szentlõrinci Kulturális Központ szabadtéri színpada
11:00 - 16:30 “A helyi termék a vidék jövõje!” - Szakmai konferencia
14.00 Agrárfórum
Helyszín: Kistermelõk Háza
14:00 - 16:00 Szántóföldi gép- és technológiai bemutató
Helyszín: a kiállítási területtõl kb. 250 m-re lévõ szántóföld

2017. aug. 12., szombat
10:00 - 12:00 Szántóföldi gép- és technológiai 
bemutató
Helyszín: a kiállítási területtõl kb. 250 m-re lévõ 
szántóföld. 
10:00 Díjugrató verseny a Szentlõrinci Gazda-
napok Nagydíjáért a Zrínyi Vitézek Hagyományõrzõ 
Szakosztályának közremûködésével, a verseny 
szünetében hidegvérû és magyar lófajták 
felvezetése és bemutatása,  csizmadobó verseny.
13:00 a PTE Brass Band fellépése
16:00 a Vivat Bacchus énekegyüttes fellépése

2017. aug. 13., vasárnap
10:00 Húsmarha fajtabemutató
11:00 Szentlõrinci Vágta - a Nemzeti Vágta 
elõfutama: selejtezõ futamok
A Szentlõrinci Vágta programjában közre-
mûködnek a Pécsi Huszár Egyesület és a 
Siklósi Hagyományõrzõ Egyesület lovas-
huszárai, a Harka Néptáncegyüttes táncosai, 
a pécsi Magyar Szablyavívó Iskola tagjai, 
valamint a Szigetvári vár hagyományõrzõi.
14:00 Traktorosok ügyességi versenye
16:00 Szentlõrinci Vágta - döntõ futam
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