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– A pandémia közbeszólt, de a hitünket 
abban, hogy az országnak szüksége van 
egy igen jó szakmai, állattenyésztési ki-
állításra vidéken, nem tudta elvenni. A 
nehézségek ellenére is igyekeztünk meg-
szervezni, amivel nagy munkát vállaltunk 
magunkra, elvégre nem ez a megszokott 
ideje a kiállításunknak. Ebben az időszak-
ban, augusztus 20-ától egészen október 
közepéig nagyon sok agrárrendezvény 
van, pedig ez egyébként is eléggé meg-
terhelő időszak azok számára, akik agrári-
ummal foglalkoznak. Akik pedig szeretnék 
megmutatni magukat egy agrárkiállításon, 
azoknak még inkább – vezette fel a kiállítás 
termékdíjátadó ünnepségét a Hód-Mező-
gazda zrt. vezérigazgatója, Antal Gábor. 

A 28. Alföldi Állattenyésztési és Mező-
gazda Napok idén az OMÉK társrendez-
vénye egyben. A minisztérium és a szak-
igazgatás érdemesnek tartotta a hód-
mezővásárhelyi rendezvényt arra, hogy 
kapcsolódjon az Országos Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Kiállításhoz. ezt köszö-

nik, és igyekeznek meghálálni, mondta a 
vezérigazgató. 

A kiállításhoz szorosan kötődő termék-
díjpályázatokra kitérve a  zsűritagok mun-
kájáról úgy fogalmazott: köszöni munká-
jukat, amivel tovább emelték a kiállítás 

színvonalát, ugyanis a termékdíjpályáza-
tok mindegyike komoly értéket képvisel, 
nagy jelentőségük van az agráriumban. 

A tavalyelőttinél mindössze hárommal 
kevesebb, 28 pályamunka érkezett. Az 
arányokban kis eltolódás tapasztalható 
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Az OMÉK társrendezvénye
Egy év kényszerű kihagyása után a megszokott májusi időpont helyett ugyan szeptemberben, 
de végre megrendezik Hódmezővásárhelyen az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokat. 
A szervező Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója, Antal Gábor több újdonságról is beszámolt a 
rendezvény alkalmából. Ezek egyike, hogy már online is meg lehet vásárolni a belépőjegyet. 

A termékdíjpályázat nyertesei a bíráló bizottságok tagjaival és a Hód-Mezőgazda Zrt. képviselőivel

Sallai László, Annaházi László, Wagenhoffer Zsombor, Fekete Balázs, Antal Gábor, 
Gyuricza Csaba és Sipos József a termékdíjátadó ünnepségen
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az állattenyésztés irányába, idén azok 
a pályázatok voltak többségben. bízik 
benne, fogalmazott Antal Gábor, hogy a 
növénytermesztést kiszolgáló háttéripari 
szereplők – és ezt akár kritikának is vehe-
tik, erősítette meg – hamarosan nagyobb 
számban pályáznak. 

Kiemelte: „egyre kevesebb van olyan 
állattenyésztőből, aki nap mint nap felkel, 
hogy megetesse és gondozza az állatokat, 
és megteszi ezt annak ellenére is, hogy 
egyre kevesebb a profit és a jövedelem-
termelő képesség”. Ha ez nem változik, 
szögezte le, hosszú távon nincs jövője a 
magyar állattenyésztésnek, és minden-
képpen nagyon nehéz időszaknak néznek 
elébe. 

Az utóbbi időszakban sokat hallottunk 
arról, milyen fontos Magyarország élelmi-
szeripara, Magyarország önellátó képes-
sége élelmiszerből, és a nemzeti önren-
delkezés. Ha valóban ez a cél, akkor tenni 

kell azért is, hogy az állattenyésztésből 
élők tisztességes jövedelemhez jussanak, 
mutatott rá a vezérigazgató. Nem várható 
el tőlük, hogy szinte alamizsnáért dolgoz-
zanak napról napra, szögezte le. példa-
ként említette, hogy a tej felvásárlási ára 
alig emelkedett, míg a kukoricáé, a búzáé, 

a napraforgóé jelentősen. Jelenleg még 
a feldolgozók sincsenek alkupozícióban, 
tette hozzá.  

– A tavalyi kiállítás kimaradt, és az 
ideit is áttettük szeptemberre. A kiállítók 
száma megközelíti a szokásosat, mintegy 
200 ipari és ugyanannyi állatkiállítót vá-
runk. Utóbbiak száma még nem végleges, 
mert folyamatban van a válogatás és a 
felkészítés, illetve az egyesületek még 
keresik a tenyésztőket. A kiállítók száma 

alig 15 százalékkal marad el a megszokot-
tól, és elégedettek vagyunk vele, hiszen 
közismert, milyen sok kiállítás van szep-
temberben. Nagyon örülök neki, hogy az 
OMÉK társrendezvénye lettünk, akárcsak 
az, hogy Nagy István agrárminiszter beje-
lentette részvételi szándékát: ő nyitja meg 
a kiállítást szeptember 23-án. 

A vásárhelyi kiállítás alapvetően gyakor-
lati szakmai rendezvény, ennek ellenére 
természetesen lesznek előadások és más 

2021 szeptember 23–25. hódmezővásárhely

Innovatív malactakarmánnyal nyertek
Az állattenyésztés két kategóriá-
jában összesen 20-an pályáztak 
az idén. Az anyagok számával és 
színvonalával összességében elé-
gedett volt a szervező és a zsűri. A 
nagydíjat az Agrofeed Kft. nyerte 
el, Szemcsékbe zárt titok című pá-
lyázatával. A győri központú, több 
mint 20 éve alapított magyar tu-
lajdonú cég egy évtizede hazánk 
piacvezető premix-előállítója, és 
közel 40 országban van jelen ter-
mékeivel.

A zsűri szerint az övéké volt 
a legigényesebben, legjobban 
összerakott és a leginnovatívabb 
pályázat. termékük egy innova-
tív, a belek egészségét támogató 
immunerősítő malactakarmány, 
amely jól emészthető, gyógyszer- és antibiotikum-mentes. A terméket 11 és 30 kilo-
gramm közötti malacoknak javasolják starter takarmányként, és ebben a kategóriában 
hazánkban egyedülálló termék. Ez a teljes egészében hazai fejlesztésű, innovatív ter-
mék, illetve formailag és tartalmilag is kiemelkedő minőségű pályázat érdemelte ki a 
2021-es Állattenyésztésért termékdíjat.

Alpár Botond, az Agrofeed Kft. kutatás-fejlesztési vezetője elmondta, hogy évek óta 
indulnak a hódmezővásárhelyi termékdíjpályázaton, és ez a második alkalom, hogy 
elnyerték a nagydíjat (az előzőt 2015-ben ítélték oda a cégnek a GX-60 – ENERGO-
BIOTIKUM című pályázatáért, amiben a glicerin sertéstakarmányozásban való haszná-
latának lehetőségét taglalta. – a szerk.), de ezen kívül további szép eredményeket értek 
itt el. A termékdíjpályázatot fontosnak tekintik, mondta el Alpár botond, mert az Alföldi 
Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Magyarország meghatározó kiállítása. 

– Itt találkozhatunk azokkal a partnereinkkel, az állattartó telepek képviselőivel, akik-
nek premixeinket, koncentrátumainkat és kész takarmányainkat értékesítjük. A nagydíj 
elnyerése csapatmunka eredménye. Köszönettel tartozom érte kollégáimnak, elsősor-
ban a sertés üzletág képviselőinek. Meg kell említeni cégünk sertésteszttelepét, a Viva-
farm Kft.-t is, ahol kísérleteink zömét végezzük. Az ott dolgozó kollégákat is köszönet 
illeti a munkáért. Minden évben pályázni fogunk Hódmezővásárhelyre. Titkos vágyam, 
hogy egy másik állatfajjal is nyerjünk, baromfinak vagy kérődzőnek szánt termékkel. 
Mindig vannak terveink, folyamatosan fejlesztünk. Éppen egy GINOp-pályázat közepén 
vagyunk, aminek a keretébena szalkszentmártoni gyártó telephelyünkön fermentációs 
üzemet építünk. Ehhez kapcsolódóan meglévő laborkapacitásunkat is fejlesztjük. Min-
denképpen előre tekintünk, minden évben szeretnénk részt venni a hódmezővásárhe-
lyi pályázaton – vetítette előre.

Alpár Botond, az Agrofeed Kft. kutatás-fejleszté-
si vezetője és Ottó Daniella sertéstakarmányo-
zási szaktanácsadó
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szakmai események. Fontos, hogy a Magyar 
Állatorvosok Világszervezete öt ország rész-
vételével tartja nálunk elnökségi ülését. 

Azonkívül nagy lépés számunkra, hogy 
idén először online is lehet jegyet vásárol-
ni kiállításunkra, a ticketportalon. 

A csütörtöki napról kiemelnék egy 
telepirányítási szoftverről szóló előadást 
és a juh- és bárányhúsfogyasztás-népsze-
rűsítő programot. Pénteken szarvasmar-
ha-konferencia lesz, azonkívül az aktuális 
szabályozási kérdésekről is hallhatunk 
előadást – vetítette előre. 

– A jövő szempontjából nagyon fon-
tos rendezvényre szintén sor kerül, az 
agrárszakképző intézmények országos 
gazdászversenyére. tíz csapatban 30 
diák vesz részt rajta, a kamara is közre-
működött a megszervezésében. Az ag-
rárszakma lassan elöregszik. rendkívül 
fontos az utánpótlás, és nemcsak mene-
dzseri szinten, hanem a középvezetők és 
a fizikai dolgozók szintjén is, mert egyre 
kevesebben akarnak olyan területen 
elhelyezkedni, ahol nincs hétvége, nincs 
ünnep – és jelenleg a jövedelem sem túl 
kecsegtető. 

Antal Gábor kiemelte a kiállítás igazga-
tóját, Fekete Balázst, aki a sajtóeseményt 
megelőző napokban immár 40 éve dolgo-
zik a Hód-Mezőgazda Zrt.-nél, mondván, 
megbecsülendő a kitartása, és ez a hosszú 
idő azt is mutatja, hogy az évtizedek során 
mindenki elégedettségére végezte a mun-
káját. Abban, hogy a cég odáig jutott, ahol 
most tart, az ő kemény munkája is benne 
van, fogalmazott Antal Gábor. 

Évek munkáját ismerték el a nagydíjjal
A növénytermesztési pályázat két kategóriájá-
ban összesen 8 pályaművet nyújtottak be. A be-
küldött anyagok színvonala – a korábbi években 
megszokottnak megfelelően – kimagasló volt, 
tehát jól mutatják a magyar agráriumban rejlő 
innovációs potenciált. 

 Ebben az évben a nyíregyházi székhelyű Agro-
va Kft. által benyújtott, „phylazonit Organic tK – a 
helyesen kezelt trágyában lévő tápanyagtartalom 
tökéletes kihasználása technológiája” című mun-
kájának ítélték oda a nagydíjat. Magyarországon 
a növénytermesztés egyik legnagyobb kihívása, 
hogy hogyan pótoljuk természetes anyagokkal 
a talaj tápanyagtartalmát úgy, hogy egyúttal 
megőrizzük, sőt, lehetőleg javítsuk a termőföld fizikai, kémiai és biológiai állapotát. A 
szerves trágyában szűkölködő magyar agrárium számára hatékony megoldás a Phy-
lazonit jövőbe mutató innovációja.

– A korábbi években is indultunk ezen a termékdíjpályázaton, 2019-ben elismerő 
oklevelet kaptunk – mondta el tudósítónk kérdésére válaszolva Vajda Péter ügyveze-
tő-tulajdonos. – Eljöttünk, és nehéz leírni az érzést, mennyire felemelő a nagydíjat 
megkapni, elvégre nem lehet előre sejteni az eredményt. Egy ilyen termék kifejlesz-
tése több év munkája, szellemi kapacitásban is, fizikai munkában is. Itt nálunk, a 
baktériumkészítmények esetében, 4–5 év munkája, mire egy gondolatból létrejön a 
termék. Ha mindenkit beleszámolunk, 7–8 kolléga dolgozott a közös cél érdekében. 
ebben laboratóriumi, szántóföldi és tudományos-elméleti munka is van. 

Jelenleg öt termékünk engedélyeztetése van folyamatban, és ezzel egy időben 4–5 
új terméket fejlesztünk. ezek teljesen új termékek lesznek, amilyenek még nincsenek 
Magyarországon, sőt, talán Európában sem. Nemcsak a baktériumtenyészetekben, 
hanem a mögöttük rejlő technológiát is folyamatosan fejlesztjük. Jövőre szintlépésre 
készülünk, amiről többet egyelőre nem árulhatok el, csak november-december körül 
kezdjük hírét kelteni. Ettől eltekintve, biztos vagyok benne, hogy a jelenleg fejlesztés 
alatt álló termékeinkből kerül ki az, amelyikkel jövőre pályázunk – foglalta össze. 

A nagydíj mindezeknek az erőfeszítéseknek az elismerése. Természetesen a 
termelők irányából is kapnak pozitív visszajelzéseket, de amikor egy szakmai zsűri 
szoros versenyben ítéli oda a nagydíjat, az óriási szakmai elismerés, szögezte le az 
ügyvezető. 

➔

Vajda Péter ügyvezető-tulajdonos
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A Magyar Állattenyésztésért Termékdíj Pályázat, 2021
pályázó termék/téma Megjegyzés

Takarmányozás, állategészségügy

Agrofeed Kft. szemcsékbe zárt titok  pályázatával Nagydíj

bonafarm-bábolna takarmány 
Kft. 

Kockázatelemzésen alapuló znO-mentes malactakarmányozási technológiá-
jáért  I. díj

Argos Feed Group zrt. MAXAMMON  a kimagasló hozam és vitalitás biztosítéka  pályázatával II. díj

Alpha-Vet Kft. Doki for Farm programjáért II. díj

prO-FeeD Kft. Ad-libitum borjúitatás a genetikai tejtermelési potenciál kiteljesítéséért 
technológiájáért III. díj

bonafarm-bábolna takarmány 
Kft. Amino brojlertakarmányok termékéért III. díj

Ceva-Phylaxia Zrt. Hazai innováció egy jelentős zoonózis, a Q-láz elleni küzdelemben – Coxevac® 
pályázatáért III. díj

Argos Feed Group zrt. EnergyVite termékcsaládjával elismerés

H. Wilhelm schaumann 
Állattakarmányozási Kft. sertéshizlalás csökkentett szójahányaddal pályázatáért elismerés

M.A.H. Food – Controll Kft. Specifikus DIVA PCR-rel a PRRS betegség mentesítésért elismerés

prO-FeeD Kft. Egyedi kezelés Bolutech Vitality kétfázisú bólusszal az alacsony szomatikus 
sejtszámért pályázatáért elismerés

Agrárinformatika és tartástechnológia

Gallicoop pulykafeldolgozó zrt. Gallio termékcsaládjáért I. díj

ONGO Vettech Kft. Hordozható spermavizsgáló a szaporítóanyag minőség ellenőrzésére 
pályázatáért II. díj

Alternconsult Kft. Sertéstartó telepek világítás korszerűsítése PigLED fényrendszerrel 
a fenntartható jövőért pályázatáért III. díj

Agrova Kft. phylazonit Organic tK- baktériumokkal a helyes trágyakezelésért elismerés

AgroVIR Kft. AgroVIR  Global - Információs és Döntéstámogató Platform állattenyésztésre 
hangolva programjáért elismerés

AXIÁL KFT. rMH premium széria F3F teljes rozsdamentes anyagáram-támogatással 
pályázatáért elismerés

Farkas Falka Kommunikáció Kft. Hoof Boss, csülökápoló- és körmölőgépek pályázatáért elismerés

Farkas Falka Kommunikáció Kft. Farmer Starter körmölő, kezelő szék kiskérődzők részére termékéért elismerés

LC Packaging TPI Kft. Innovatív takarmánycsomagolási eljárás FIbC szövetkonténerben termékéért elismerés

A Magyar Növénytermesztésért Termékdíj Pályázat, 2021
pályázó termék/téma Megjegyzés)

Inputanyagok (vetőmag, agrokemikália), termesztéstechnológia

Agrova Kft. Phylazonit Organic TK - a helyesen kezelt trágyában lévő tápanyagtartalom tökéletes 
kihasználása  Nagydíj

LC Packaging TPI Kft. Innovatív vetőmag-csomagolási eljárás FIBC szövetkonténerben temékéért I.

Alpha-Vet  Kft. HUMINFOrCe Dudarit környezetbarát talajkondícionáló készítményéért II.

prO-FeeD Kft. 
Fontosabb szántóföldi kultúráink (őszi búza, kukorica, őszi káposztarepce, napraforgó, 
szója) termésbiztonságának javítása a Terra-sorb termékeknek az egyes terméselemek 
kialakulásának időpontjában való alkalmazásával pályázatáért 

elismerés

Technika-technológia (gépek, eszközök, agrárinformatika)

AXIÁL KFT. A FendtOne a jövő precíziós (adatok elemzésére épülő) mezőgazdasága és generációi 
számára készült kezelőrendszeréért I. 

AXIÁL KFT. Horsch Leeb 6.300 VL önjáró szántóföldi permetezőgépéért elismerés

AXIÁL KFT. MANITOU MLT 841-145 PS+ teleszkópos rakodógépéért elismerés

AXIÁL KFT. mAXI-NET 2.0 szolgáltatásáért elismerés

A jövőbe tekint  
az áttört plasztika
A plakettek és a 
nagydíjak minden 
évben Csongrád- 
Csanád megyei, sőt, 
lehetőség szerint 
hódmezővásárhelyi 
művészek munkái. 
A kiállítás arculat-
tervével összhangban lévő ötleteket 
vár a cég, és egy bizottság választja ki 
közülük a győztes dizájnt. Az idei díjak 
alkotója, immár sokadik alkalommal, 
Návay Sándor szobrász. A művek forma-
világához az óriásplakátokon szereplő, 
Papp Attila grafikus által megálmodott 
motívumot használta fel, mert arra 
törekedett, hogy az arculat egységes 
legyen, mondta el tudósítónknak Návay 
sándor. 

A 10 centiméter átmérőjű plaket-
tek – idén először – arany-, ezüst- és 
bronzszínben készültek. A nagydíj 
át tört plasztikája a jövőbe tekintés 
lehetőségét sugallja, fogalmazta meg 
a művész. Háziállatok sematikusan áb-
rázolt sziluettje a mű központi eleme. 
A 12x20 centiméteres bronzöntvényt 
gránit talapzaton helyezte el, és azon 
olvasható a kategória felirata.

2021 szeptember 23–25. hódmezővásárhely
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A „Termékdíj a magyar állattenyésztésért” 
pályázat zsűrielnöke Wagenhoffer Zsombor, 
a Magyar Állattenyésztők Szövetségének 
ügyvezető igazgatója volt. A járványhelyzet 
miatt tavaly elmaradt kiállításra utalva elöl-
járóban elmondta: bízik benne, hogy nem 
lesz még egyszer ilyen hosszú szünet két 
pályázat között. 

Az állattenyésztés két kategóriájában 
összesen 20 pályázatot nyújtottak be, és 
a zsűri elnöke szerint erős volt a mezőny. 
A beküldött munkák színvonala évről évre 
emelkedik, jelentette ki. A takarmányozás 
kategóriáról azt mondta, annyira erős volt 
a mezőny, hogy a kiállítás szervezőjével 
való egyeztetés alapján három harmadik 
és két második díjat osztottak ki. Külön 
szólt a cinkmentes takarmány témakör-
ben készült pályázatokról, hiszen jövő év-
től az EU tiltja a cink-oxid adalékként való 
használatát a sertéstakarmányokban. 

– Jól összeszokott zsűri végezte a mun-
kát. A sorrendet egymástól függetlenül 
szoktuk megállapítani, de nem jellemző, 
hogy vita alakulna ki, hasonló a gondol-
kodásunk. Ki kell emelnem a formai és a 
tartalmi követelményeket, mert a nagy-
díjas Agrofeed Kft. mindkét szempontból 
kiemelkedő anyagot nyújtott be. Emellett 
természetesen figyelembe vesszük a 
munka újdonságtartalmát, és nemcsak 
azt, hogy mennyi benne az innováció, 
hanem azt is, hogy az alkalmazása meny-
nyiben segíti a gazdálkodók munkáját. 
Figyelmet fordítunk emellett arra, hogy 
mennyi benne a hazai know-how. Mind-
ezek összesítésével határozzuk meg a 
végső sorrendet – mondta el a bírálatról 
Wagenhoffer Zsombor. 

– Több mint egy évtizede veszek részt 
a zsűrizésben. Amikor megkaptam a fel-
adatot, még más szempontok dominálták 
a döntéseket, a vázolt szempontrendszert 
én alakítottam ki – mondta el tudósítónk-
nak a MÁSZ ügyvezető igazgatója. – Egytől 

5-ig pontozunk e szempontok alapján, 
és a legtöbb pontot elérő pályázó kapja 
a nagydíjat. Az elmúlt 5–6 évben nagyon 
színvonalassá értek az állattenyésztési pá-
lyázatok. Látom, hogy növénytermesztés-
nél ez nem olyan könnyű, ott kevesebb a 
pályázat. Az állattenyésztés komplexebb, 
hiszen számos állatfajról és bonyolult 
technológiákról beszélhetünk, talán ezért 
pályázik több cég. 

– A benyújtott anyagok minősége 
nagyon sokat változott. Régebben előfor-
dult, hogy egy cég egyszerűen elküldte a 
prospektusát, mint pályázati anyagot. ez 
nem megfelelő. Elvárjuk, hogy kapjunk 
magáról a cégről egy leírást, lássuk, hogy 
milyen magyarországi vonatkozásai van-
nak. pusztán azzal például, hogy valaki 
itthon forgalmaz egy külföldi terméket, 
nem lehet termékdíjat nyerni, nem is 
volt rá példa. A fejlesztésnek, az ötletnek 
hazainak kell lenni, ezek a befutók. Ettől 
függetlenül mindenkit bíztatunk a pályá-
zásra, hiszen ez az aspiránsnak is jó. el 
tud azon gondolkodni, miért jó a terméke, 
jó-e egyáltalán. elégedett vagyok az elmúlt 
évtizeddel – szögezte le.

Érdeklődésünkre, miszerint mennyire 
jelenik meg a precíziós irányvonal a pá-
lyázatokban úgy fogalmazott: meglátása 
szerint a kifejezés divatszóvá vált, nem 
mindig van mögötte tartalom. ezt úgy érti, 
hogy pusztán a megnevezés semmit nem 
mond, mindenkinek mást jelent, minden-
ki más tartalmat húz rá. talán radikálisak 
a nézetei, de ez szerinte egyelőre üres 
marketingfogás, jelentette ki. Először is 
meg kellene nevezni, hogy mitől precíziós 
valami, a vásárhelyi felhívásra benyújtott 
pályázatok akár mindegyikét ezzel a jelző-
vel lehetne illetni. Az állattenyésztési szak-
mában egyelőre nem adták meg a pontos 
definíciót, de talán nem is lehet, hiszen 
nagyon átfogó terület. A tartástechnoló-
giában, a szaporításban, a genetikában 
mind megvannak azok a nagyon finom 
módszerek, amelyek mindegyikére rá 
lehet mondani, hogy precíziós. A 21. szá-
zadban a technológia már olyan ütemben 
fejlődik, hogy azokkal a kihívásokkal szem-
ben, amelyek előtt állunk – klímaváltozás, 
állatvédelem, környezetvédelem – nagyon 
komoly eszközöket kapunk a kezünkbe, 
amellyel még hatékonyabban végezhetjük 
a munkánkat. Éppen ezért, hasonlóan a 
számítógépek használatához, az informa-
tikai ismeretekhez, az online jelenléthez 
az, hogy „precíziós állattartás”, ma már 
evidencia kell, hogy legyen. Mindig meg 
kell nézni, mit ért az illető a kifejezés alatt, 
mivel támasztja alá. 

– Azt, hogy egy ilyen kiállításhoz ter-
mékdíj pályázat kapcsolódik azért tar-
tom nagyon fontosnak, mert az, hogy a 
háromnapos eseményen végigmegy a lá-
togató, megnézi a cégeket, nem ad mély-
reható információt. A pályázaton meg 
kell mérettetni magukat – önmagukhoz 
és a többi céghez képest is. A sajtónyil-
vános eredményhirdetés marketing és 
szakmai szempontból is sokat jelent a 
pályázóknak. 

Hogyan alkalmazható és mennyi 
benne a hazai innováció
A szakmában presztízst jelent a részvétel a hódmezővásárhelyi termékdíjpályázaton, fogalmazott 
az állattenyésztési kategória zsűrielnöke, Wagenhoffer Zsombor. A benyújtott munkák egyre 
színvonalasabbak, és a díjazottak büszkén feltüntetik a hirdetéseikben, hogy milyen eredményt 
értek el a dél-alföldi szakmai megmérettetésen. 
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A Hód-Mezőgazda Zrt. 2001-ben a céljául 
tűzte ki, hogy a kiállítás megszervezésén 
kívül termékdíjpályázat kiírásával is támo-
gatja az innovációt, a szaktudás megosztá-
sát és az újdonságok elterjesztését.

– 2010 óta vagyok a bírálóbizottság 
tagja, és nagy megtiszteltetés számomra, 
hogy részt vehetek a munkában. Mező-
gazdaságunk fontos nemzeti értékeket 
teremtő és dinamikusan fejlődő ágazat. 
ennek egyik oka, hogy bár a klimatikus 
viszonyok változnak, mégis nagyon jók 
a talajadottságaink, a másik pedig, hogy 
kiválóak a vízellátási adottságaink – igaz, 
utóbbiakat jobban is ki lehetne aknázni. 
A mezőgazdaságban a gépészetben is ug-
rásszerű a fejlődés, ahogy egyre nagyobb 
teret nyernek a számítógéppel vezérelt 
precíziós eszközök. 

Az elmúlt évek folyamatait áttekintve 
láthatjuk, hogy az inputanyagok terüle-
tén is drasztikus változások zajlanak. Az 
újítások fő célja a növényi stressz, illetve 
a stresszre adott reakcióik kezelése, végső 
soron pedig az, hogy az adott termőhelyen 

a lehető legjobban érezze magát a növény. 
ezt tükrözi, hogy az idei pályázatok között 
a növénykondicionálók, a talajéletet javító 
anyagok voltak túlsúlyban. 

Négy-négy pályázatot nyújtottak be 
inputanyagok kategóriában és növényter-
mesztési technológia kategóriában is. szo-
ros kommunikációval, szakmai egyezteté-
sekkel jutottunk közös nevezőre. Mindig 
élvezettel olvasom a pályázati anyagokat 
– már csak azért is, mert egy részüket már 
alkalmaztam otthon, a saját családi gazda-
ságomban. 

sokat jelent számomra, hogy a bírá-
lóbizottság tagja lehetek mint gyakorló 
szakember és mint egyetemi oktató. Na-
gyon nyitott vagyok a szakmai fejlődésre. 

Meg kell említenem Birkás Márta pro-
fesszor szerepét, aki a zsűri korábbi elnö-
ke volt, vele is kiváló volt együtt dolgozni. 
Mindennapi tapasztalatokra tudok szert 
tenni a saját gazdaságomban, ahol kipró-
bálom az új anyagokat és eljárásokat, ami-
ket be tudok építeni az oktatásba, hogy 
megosszam őket a hallgatókkal. Legjobb 
tudásom szerint segítem a Hód-Mezőgaz-
da zrt. pályázatát, hogy utána az újdonsá-
gokat és a tapasztalatokat megoszthas-
sam a gyakorló szakemberekkel is. 

Hazánkban nagyon sok innovatív és 
felkészült szakember van, e téren komoly 
szellemi tőkével rendelkezünk. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy itthon tartsuk 
őket, és hogy tovább növeljék a magyar 
mezőgazdaság értékteremtő erejét. Hasz-
nos a külföldi tapasztalatszerzés, de a fi-

atal szakembereket mindig arra bíztatom, 
hogy jöjjenek haza. 

A pályázati anyagok nagyon gyakorlati-
asak, sok értékes elemüket érdemes volna 
kiemelni. Az inputanyagok témaköréből 
két téma áll igen közel hozzám, és az egyik 
az Agrova Kft. nagydíjas pályázatáé volt. 
Velük együtt azt vallom, hogyha egy nö-
vény az adott termőhelyen jó kondícióban 
van, optimálisan érzi magát, akkor jobban 
ellen tud állni mind a biotikus, mind az 
abiotikus stresszhatásoknak – márpedig 
mindkét típusú stresszhatás egyre na-
gyobb gondokat okoz Magyarországon. 

Az Agrova phylazonit Organic terméke 
javítja a talajéletet, és ezáltal a növények 
kondícióját. Külön említésre érdemesnek 
tartom az I. díjas LC Packaging Kft. újdon-
ságszámba menő csomagolástechnoló-
giáját is. ezzel az újítással gyorsan lehet 
mobil szövetkonténereket létrehozni: a jól 
ismert big bageket támfalas megtámasz-
tással nemcsak gyorsan fel lehet tölteni, 
hanem emellett a pakolásukat és szállító-
járművön való rögzítésüket is segíti. 

szeretném megemlíteni a technika – 
technológia kategóriából az Axiál Kft. által 
forgalmazott, oklevéllel díjazott Horsch 
Leeb 6.300 VL önjáró szántóföldi perme-
tezőgépet. Növényorvosként tisztában 
vagyok vele, hogy a leghatékonyabb nö-
vényvédő szer is haszontalanná válhat a 
kijuttatás helytelen technológiája miatt. 
ez az eljárás csak akkor igazán hatékony, 
ha a munkát végző gép nem szennyezi a 
környezetet, tehát ha precízen adagol, a 
megfelelő időben és nyomással juttatva ki 
a szert. 

Szívügyemnek tekintem, hogy a fiata-
loknak is átadjuk a mezőgazdaság szere-
tetét, hiszen a generációváltás a mezőgaz-
daságunk előtt álló nagy kihívások egyike. 
bizakodó vagyok a tekintetben, hogy ezek 
a díjak és a mögöttük lévő áldozatos mun-
ka követendő példává válnak számukra. 

számomra a pályázatok is azt bizonyít-
ják, hogy folyamatosan tanulnunk, képez-
ni kell magunkat, nem lehet megállni . egy 
gazdálkodónak sem volna szabad vég-
érvényesen kijelentenie, hogy „ezt én így 
szoktam”. Nagy hangsúlyt kell fektetni az 
oktatásra, és azon belül gyakorlatorientált 
és naprakész tudást átadó képzésre van 
szükség. 

Példát jelenthet a fiataloknak
A 28. Alföldi Állattenyésztési és 
Mezőgazda Napok alkalmából 
meghirdetett Termékdíj a  
Magyar Növénytermesztésért  
2021 pályázat  zsűrijének 
elnöke, a termékdíjpályázatok 
fővédnöke Gyuricza Csaba, a 
MATE rektora volt, tagjai pedig 
Sipos József címzetes egyetemi 
docens, „Sipos gazda”, a Sumi 
Agro Hungary Kft. munkatársa 
és Molnár Tamás Géza, 
az SZTE Mérnöki Kar 
Gépészeti Intézetének 
docense. A növénytermesztési 
felhívásra technika-
technológia és input anyagok 
kategóriákban vártak 
pályázatokat. A pályázatról, 
a független szakmai bírálat 
folyamatáról Sipos Józseffel 
beszélgettünk. 
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– Ez az első munkahelyem, 1995. augusz-
tus 1. óta dolgozom a Hód-Mezőgazda 
Zrt.-nél. Itt diplomáztam Hódmezővásár-
helyen, az egykori DATE mezőgazdasági 
karán, ökonómia szakon. Még hallgató 
voltam, amikor márciusban már tudtam, 
hogy ide jövök dolgozni Fekete Balázs 
mellé, az állattenyésztési osztályra. A 
munkakapcsolat egy szaunázásból in-
dult, Újvári Tibor ajánlott a figyelmébe. 
Újvári tibor és Fekete balázs az akkori 
vezérigazgatóval, Egyed Bélával együtt 
találta ki az állattenyésztési napokat. Így 
rögtön kapcsolatba kerültem a kiállítás-
szervezéssel.  Akkoriban még többfelé és 
többféle állattartó telepe volt a cégnek, 
így több helyen dolgoztam, ott, ahol ép-
pen szükség volt a munkámra – idézte fel 
pályafutása kezdetét Fenyvesi Katalin ál-
lattenyésztési előadó és kiállításszervező. 
Időről időre egyre újabb feladatokat bíz-
tak rá, így részt vett az ISO minőségbizto-
sítási rendszer bevezetésében, egy ideig, 
amikor épp arra volt szükség, vezette a 
cég panzióját, a Vándorsólyom Fogadót, 
és 2017. februárja óta a juhágazatban 
dolgozik.

– Az első két kiállítást szintén szeptem-
berben tartottuk, a második kiállítástól 
kezdve segédkezem a szervezésben, és 
szinte a kezdetektől fogva részt veszek a 
feladatban. A mezőgazdanapok mára két 
fő részből tevődik össze, az állatkiállítás-
ból és az ipari kiállításból. Akkoriban még 
volt a cégnek marketing osztálya, és az 
utóbbi területtel ők foglalkoztak. Később, 
amikor az osztály megszűnt, hozzám ke-
rült a teljes kiállítás szervezése. Évről évre 
nőtt az ipari kiállítók száma. Az általuk 
kezdetben elfoglalt lovarda mellett mára 
három nagy csarnokban és számos egyé-
ni sátorban és kültéri standon fogadják a 
nélkülözhetetlen szakmai háttér alágaza-
tai az állattenyésztőket.  

– Nagyon fiatalon belecsöppentem 
a feladatba. Legelső emlékeim, hogy az 
utolsó 2–3 hét milyen megterhelő volt. 
Akkoriban is szeptemberben tartottuk 

az eseményt, majd hosszú időre átkerült 
áprilisra, szent György napja környékére, 
míg végül május eleje lett az állandó idő-
pontja. 

– Évente nagyjából 250 ipari és 
ugyan  ennyi állatkiállító jön Hódmező-
vásárhelyre, mintegy száz árus – évente 
tehát kollégáim közreműködésével 5–600 
érintettel kell folyamatosan kapcsolatot 
tartani, mindezt a napi munka mellett. 
A szakmai kiállítók igénye miatt a koráb-
ban péntek-szombat-vasárnapi napokon 
rendezett kiállítás az elmúlt időszakban 
átkerült csütörtök-péntek-szombatra. ez  által 
a szakmai programok még erőteljesebbé 
váltak. Örömmel látjuk, hogy dacára a 
járványhelyzetnek, alig csökkent idén a 
hódmezővásárhelyi rendezvény iránt az 
érdeklődés – avatott be a feladatokba.

Fenyvesi Katalin elmondta, hiába 
gyűjtötte középiskolás kora óta a munka-
tapasztalatokat, hiába volt mindig nagy 
szervező és közösségi ember, 2010-ben, 
amikor a marketing osztály átszerve-
zésével hozzá került az egész kiállítás, 
úgy érezte: ez feladja neki a leckét. Azon 
frissiben kellett felnőnie a feladathoz. 

Mindenre rá kellett látnia, és ahhoz, hogy 
beletanuljon, időre volt szüksége. Ahhoz, 
hogy valaki ezt a szervezési folyamatot jól 
el tudja látni, először is át kell látni a fel-
adatok mélységét, tudnia kell, mi mennyi 
időbe telik, meg kell találni a megfelelő 
embereket, hogy egy igazán jó csapat 
koordinálja le a rendezvényt. Amikor a ki-
állítás rendben lezajlik, az rendkívül meg-
nyugtató, de egyben egy kis űrt is hagy az 
emberben, hallottuk tőle. Annak ellenére, 
hogy az utolsó két-három hét fizikailag 
és szellemileg is megerőltető, és hogy a 
hajrában olykor csak 3 óra alvásra marad 
idő. Ahhoz, hogy a háromnapos rendez-
vény rendben lemenjen, kívülálló számára 
elképzelhetetlen háttérmunka: szervezés, 
telefonálás, levelezés, egyeztetés zajlik, 
tudtuk meg tőle.  Átlagosan 60-70 e-mailt 
és ugyanennyi telefont kell lebonyolítania 
naponta. A legelső kezdeti lépéstől addig, 
hogy az utolsó pénzügyi elszámolás is visz-
szaérkezzen, bő hat hónap telik el.

Katalinhoz változatos kérdésekkel for-
dulnak akár még a kiállítás három napja 
alatt is. Aki először érkezik ilyen esemény-
re, sokszor tanácstalan, nem tudja bizto-
san, hogy kiállítóként neki mit kell csinálni, 
mi fog történni, hogy néz majd ki a stand, 
mivel rendezze be, hogyan kommunikál-
jon a betérőkkel. A Katalintól kapott javas-
latokat örömmel szokták fogadni, hiszen 
óriási tapasztalattal rendelkezik. 

Annak ellenére, hogy a kiállítás kinőtte 
magát, visszautasítani helyhiány miatt 
senkit nem kell, mindig előfordul, hogy je-
lentkeznek az utolsó napokban is. Fekete 
balázs állattenyésztési és kiállítás igazgató 
lassan nyugdíjba készül, de Katalin ennek 
ellenére abban bízik, hogy a kiállítás szer-
vezésében továbbra is aktívan közremű-
ködik majd. 

Az idei kiállítás más, mint a többi, de 
ha véget ér, már kezdhetik tervezni a 
2022-est is, remélve, hogy visszakerülhet 
az eredeti, tavaszi időpontra, ami több 
szempontból is kedvezőbb a kiállítóknak 
és a szervezőknek egyaránt. 

28. alföldi állattenyésztési és mezőgazda napok

50 MMG  |  2021. szepteMber 22.

Arcok A háTTérből

Fél éves munka a szervezőknek
Egy év kimaradt, de idén ismét megtartja az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokat a 
Hód-Mezőgazda Zrt. A hónapokon át tartó munkából oroszlánrészt vállal magára a vállalatnál 
Fenyvesi Katalin. Erről a munkáról mesélt tudósítónknak.
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A független értékítéletet biztosítják
Ahogy eddig minden évben, a 
nyilvános showbírálatokat az 
idén is nemzetközileg elismert 
szakemberek végzik Hódmező-
vásárhelyen. Az ő jelenlétük a 
garanciája a független érték-
ítélet kialakításának.

blonde:  PATrIck SAzy
Patrick Sazy a legna-
gyobb francia blonde 
d’aquitane-tenyésztő 
szervezet elnöke har-
madik generációs blon-
de d’aquitane-tenyész-
tő, és 100 hektáron gaz-
dálkodik. A terület nagy 
része legelő. Hetven tenyészállatával a 
fajta egyik, ha nem a legsikeresebb te-
nyésztője Franciaországban az utóbbi 
közel 20 esztendőben.  Magyarorszá-
gon és Hódmezővásárhelyen is több-
ször bírált már. Nemzetközi show-bíró, 
Franciaországon kívül számos európai 
országban bírált kiállításokon.

lImouSIne:  
PIerre FrAnçoIS Arrouy

Pierre François 
Arrouy egy 150 
hektáros gaz-
daság birtokosa 
Délnyugat-Fran-
ciaországban, a 
pireneusokban, 
a spanyol-fran-
cia határ köze-
lében. Ebből 
90 hektáron le-
gelőre alapozott húsmarhatenyésztést 
folytat, 50 hektáron növényt termeszt, 
elsősorban kukoricát és búzát. A gaz-
daságot édesapjától vette át 2008-ban. 
Limousine-tenyészállománya pedig-
rés, ő maga 1978 óta tagja a Limousine 
Tenyésztők Egyesületének. Fő célja 
tenyészállat-előállítás, de amellett hiz-
lalással is foglalkozik. 

blonde: JeAn blAnc

Jean Blanc a blonde d’aquitaine-tenyésztés ikonja. Nemcsak a fajta ha-
zájában, hanem világszerte ismert és elismert szakember. Végzettsé-
gét tekintve agrármérnök. Franciaország délnyugati részén található 
családi gazdaságuk 50 éve foglalkozik blonde d’aquitaine-tenyészál-
latok előállításával. Ő kezdeményezte a központi blonde-teljesít-
ményvizsgáló állomás létrehozását. A fajta legnagyobb regionális 
blonde-egyesületének (Blonde Pay d’Oc) vezetője volt, és a fajta nemzetközi promóci-
ójának is ő volt az országos felelőse 2016-ig. Fontos szerepet játszott a fajta magyar-
országi elterjesztésében. Mindig szívesen jön hazánkba, rendszeresen segíti szakmai 
útmutatással a magyar blonde-tenyésztőket.  

lImouSIne: GIlleS lequeux

Gilles Lequeux, a 
Francia Limou-
sine-tenyésztők 
egyesület tenyé-
szállat-kereske-
delmét szervező 
Interlim vállalat 
munkatársának 
a szülei limou-
sine-tenyésztők 
voltak, és a test-
vére a fajta egyik legsikeresebb francia 
tenyésztője. Feladatai közé tartozik a 
tenyészállat-árverések és az értékesítés 
szervezése, valamint a fajta nemzetközi 
ismertségének növelése, a kapcsolatok 
ápolása a külföldi tenyésztőkkel és te-
nyésztőszervezetekkel. Több éve bírál 
az állattenyésztési napokon.

holSTeIn: mASSImo cAPrA

Massimo Capra  külle-
mi bírálóként kezdte 
pályafutását az olasz 
tenyésztőszervezetnél, 
az ANAFI-nál, majd a 
cremonai mesterséges 
termékenyítő állomáson dolgozott. 1991 
óta az olasz élőállat-export marketingjé-
nek felelőse, amellett a cremonai régió 
Holstein egyesülete, a C.A.F.r.I. technikai 
munkatársa és az európai Holstein Kon-
föderáció hivatalos bírói paneljának tagja. 
Idén újra az olasz Nemzeti Holstein show 
bírája lesz, 2003 és 2009 után. sok ország-
ban bírált már állatokat, 2015-ben már 
járt Hódmezővásárhelyen is, az európai 
show-bíró-harmonizációs program olasz 
delegációjának tagjaként. Hivatalosan 
most bírál először Magyarországon. 

chArolAIS: SImon PerroT
Simon Perrot családja generációk óta szar-
vasmarha-tenyésztéssel foglalkozik, így nem 
csoda, hogy fiatalon érdekelni kezdte ez a 
hivatás, illetve a charolais fajta. Megkezdte 
a pedigrés állatok bevonását a gazdaságába, 
emellett jelenleg saját vállalatát, a simon 
Genetic-et vezeti. A vállalat az egész világon 
szakmai tanácsokat nyújt charolais-tenyész-
tőknek, már több mint 25 országban. Rend-
szeresen szerveznek szakmai rendezvénye-
ket a fajtához kapcsolódóan, például árveréseket és nyílt napokat Franciaországban. 
Ő maga bíróként világszerte részt vesz különböző rendezvényeken. A Simon Genetic 
mindemellett sperma-, embrió- és élőállat-értékesítéssel is foglalkozik, folyamatosan 
azon fáradozva, hogy tovább javítsanak tenyész anyagaik eredményein. 
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SzAkmAI előAdáSok, konFerencIák A kIállíTáSon

2021. szeptember 23. csütörtök, Takács Ferenc képzőközpont 
10.30-11.30 óra: Az Alpha-Vet előadásának témája az új Doki for Farm telepirányítási szoftver.  
Az antimikrobiális rezisztencia az állatorvosokat és állattartókat jelenlegi gyakorlatuk meg-
változtatására kényszeríti, amiben az állatgyógyászati készítmények megrendelésének és 
felhasználásuk nyomon követésének teljes digitalizálása segítheti őket. Az új előírások és a 
digitalizáció lehetősége adta egy teljesen új állattartó telepi platform létrehozásának ötletét, 
amit Doki for Farmnak neveztek el.
11.30 óra: Juh- és bárányhúsfogyasztást népszerűsítő spanyol-magyar multiprogram rendezvénye

Szeptember 24-én, pénteken a „b” szektor  III-as csarnokában található konferencia-
teremben három kiállító tart szakmai előadást 
13.00 óra: M.A.H. Food-Controll Kft.  szarvasmarha témájú előadása, Paratuberculosis Akadémia 
– ELŐZZE MEG LÁTHATATLAN VESZTESÉGEIT!
A PTBC (a paratuberculosis) a tejelőszarvasmarha-ágazat egyik legkárosabb és legnagyobb 
gazdasági kárt okozó fertőző betegsége. A VETCONTROL Állategészségügy Diagnosztikai La-
boratórium vizsgálati programjának célja a paratbC által okozott veszteségek csökkentése, 
illetve megszüntetése. Az előadás résztvevői a vizsgálati módszerek bemutatásán kívül meg-
ismerhetik a betegség veszélyeit és az állomány mentesítésének lehetséges lépéseit.
15.00 óra: a Ceva-Phylaxia szintén szarvasmarha témájú konferenciája, állatorvosok részére. A 
szakmai napon való részvételt a Magyar Állatorvosi Kamara 17 kreditponttal ismeri el. A rész-
vétel feltétele az ingyenes regisztráció.
13.00–16.00 óra: „Innovatív agrárium – Aktuális szabályozási kérdések az agrárgazdaság terüle-
tén” címmel tart szakmai konferenciát a  Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara és  
az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Üzleti Jogi Intézete. 

Szeptember 25-én, szombaton a B szektor III-as csarnokában berendezett konferencia-
teremben 11 órakor az Altherm Kft. és az Alternconsult Kft. képviseletében Sarusi-Molnár 
Andrea, Sarusi-Kiss Kata és Kökösi Attila tartanak előadást Innovatív, energiahatékony megol-
dások állattartó telepek és mezőgazdasági üzemek részére címmel. 

A kiállítás VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY 
NÉLKÜL látogatható a jelenleg ér-
vényben lévő járványügyi szabályok 
betartásával, ugyanakkor a szervezők 
mindenkit arra kérnek, hogy vegyék 
igénybe a kiállítás 25 pontján elhelye-
zett, érintésmentesen használható fer-
tőtlenítőszereket. 

A 28. Alföldi Állattenyésztési 
és mezőgazda napok 

az OMÉK társrendezvénye

2021. szeptember 23–24–25.

helyszín: 
hód-mezőgazda zrt. kiállítási centruma, 

hódmezővásárhely, Aranyág-kert 71. 
nyitva tartás: 9–18 óráig 

Jegyvásárlás: a helyszínen és online, 
a Ticketportal.hu weboldalon

2021 szeptember 23–25. hódmezővásárhely
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covid-szűrés a kiállítás helyszínén a résztvevők és a látogatók szá-
mára 2021. szeptember 25-én, szombaton 10–14 óráig az orvosi ren-
delőben 

–  Antigén-gyorsteszt ára: 10 ezer Ft.
   felhasználható utazáshoz (eredmény közlése 20 percen belül!) 
– PCR-teszt ára: 19 500 Ft. (eredmény közlése 24 órán belül)
–  IgG-ellenanyagszint mennyiségi meghatározása vénás vérből (ered-

mény közlése  48  órán belül)  oltás előtt vagy után, akár a 3. oltás elbírá- 
lásához, védettségi kártya igényléséhez Centaur-teszt: 13 ezer Ft; 
ELISA-teszt11 ezer Ft.

A Gyevi-Med Kft. Orvosi Laboratórium Diagnosztika divíziójának kihe-
lyezett szűrése a Hód-Mezőgazda Zrt.-nél. 

Az állattenyésztési napok G szektorában található 
kis színpad műsora 
Szeptember 24. péntek
14.00 óra: szépkorúak tánccsoportja 
15.00 óra: A bárdos-házaspár citeraduója
16.00 óra: Róna Banda – a Vásárhelyi Népzenetanoda 
 növendékei
Szeptember 25. szombat
10.00 óra: Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar
11.00 óra: Apátfalvi Hagyományőrző Csoport
13.30 óra: Tápai Hagyományőrző Együttes
15.00 óra: Az Árendás Néptáncegyüttes gyermek csoportjai
16.00 óra: Az Árendás Néptáncegyüttes felnőtt csoportja

Az utóbbi években óvodások, alsós és felsős tanulók számára 
rajzpályázatot, az alsós és felsős tanulók számára versíró pályá-
zatot hirdettek a szervezők. Minden korosztály mindkét kategóri-
ájában az 1-3. helyezetteket díjazzák. A díjazott képek és versek 1 
évig, a következő kiállításig megtekinthetők a társaság honlapján. 

A hagyományoknak megfelelően és a nagy érdeklődésre való 
tekintettel 2021-ben is változatlan feltételekkel várják a gyere-
kek rajzait és verseit. 

Az idei rajzverseny témája „állati élmények”, a versíró pá-
lyázat témája „Tisztelet az állatoknak”. 

A műveken kérik feltüntetni a gyerek nevét, osztályát, az is-
kola nevét és címét, esetleg telefonos elérhetőséget. A témák 
kiállítással kapcsolatos feldolgozása előnyben részesül.

A műveket a kiállítás kezdetétől szeptember 25-én délelőtt 
10 óráig lehet leadni az „állati jó játszópark” sátrában. 
eredményhirdetés aznap, szombaton lesz, 15.30-kor. 

A pályázatokkal kapcsolatban további tájékoztatást ad 
Asztalos Sándor a +36 30 743-8319 telefonszámon vagy az 

asztalos.sandor@hodmgrt.hu e-mail címen.

rAJz- éS verSPályázAT


