
Leszel amit Eszel!
Kampányzáró Fesztivál  

és „Nyitott Kert” Betakarítási Ünnep

2009 október 4. – Vasárnap 
Gödöllő, Babatpuszta

A helyszín megközelítése: 

Gyalogosan: Gödöllő Máriabesnyő felől a piros turista jelzésen (Pap Miska forrás érintésével).

Kerékpárral és gépkocsival: a 30-as főút 34. és 35. kilométere között kell betérni a babati 
bekötőútra (Gödöllő felől balra), majd azt követve 2 kilométer után érkeznek a helyszínre. 
Figyelje az útjelző táblákat!  

Tömegközlekedéssel: Budapestről: A Keleti pályaudvartól vonattal. Az Örs Vezér terétől HÉV-vel.  
A Gödöllői vasút és HÉV végállomás parkolójából transzfer kisbuszt indítunk a helyszínre a 
következő időpontokban: 9.30, 10.00, 10.30, 11.30 és 12.00-kor, majd visszafelé délután 16 órától 
igény szerint folyamatosan.

Szervező: Partnereink:

Támogatók:

Mezőgazdasági Eszköz- 

és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum

Meghívó

Várjuk szeretettel egy igazán tartalmas családi programra!A Fesztivált Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási Mechanizmuson 
és a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül támogatja.
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Egész nap futó programok
(pontos információ a regisztrációs pultnál)

Gazdaságlátogatás: a 7 ha biokertészet bejárása szakvezetéssel

Biopiac: a Régió biotermelőinek  és kereskedőinek bemutatója és vására: zöldség, gyümölcs, 
üdítő, bor, pamutárú, egyéb feldolgozott termékek

„Lóerő program”: A régi és új találkozása. Lovas szántás lehetőségei egy modern gazdaságban.

Régmúlt idők betakarító és feldolgozó eszközeinek bemutatója: a Mezőgazdasági Eszköz-  
és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum kiállítása és interaktív bemutatója

Kézműves foglalkozások és mesterség bemutatók: fazekasság, fafaragás stb.

Ökojátszóház: A GATE  Zöld Klub Egyesület és a Pangea Egyesület közreműködésével

Ismerkedés Babat-völgy növény és állatvilágával: Túrák szakvezetéssel.

A Babati Lovasközpont ajánlata:

Családi lovasprogram: Lovaskocsikázás, parasztudvar 
bemutató, állatsimogató, lovaglás  
(500 Ft/fő részvételi díj mellett)

Részletesebb programismertető, és aktuális információk  
a Nyitott Kert Alapítvány honlapján található:  
www.nyitottkert.hu 

Előzetes regisztráció és ételigény: info@nyitottkert.hu vagy 
06-70-7719349 –es telefonszámon.

















Tervezett program

9.30-tól regisztráció

10.00 Hivatalos megnyitó 

10.30–12.00 Ismeretterjesztő előadások a következő témákban:

Élelmiszer, élelmezés és a nemzetbiztonság összefüggései

Helyi élelmiszer a hétköznapokban: Civil kezdeményezések, pozitív példák  
(kerekasztal beszélgetés)

Jobb-e a „bio”? Bioélelmiszerek beltartalmi vizsgálata

Komposztálás otthon 

Ökológiai növényvédelem: kiskerti praktikák

12.00–13.30 Bioebéd (ebédjegy a helyszínen vásárolható):   
a Biochef  vegetáriánus finomságai, szürkemarha pörkölt, halászlé 

14.00–15.00 „Leszel amit Eszel!” családi vetélkedő értékes 
bionyereményekkel

15.00–15.45 Az IRMA zenekar koncertje.

15.45–16.00 A vetélkedő eredményhirdetése és 
tombolahúzás.

16.00–17.00 A SZIE forduló néptáncegyüttes fellépése, 
utána táncház felcsíki muzsikával közreműködik a 
Bivaly Zenekar












