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tisztelt olvasó!
„Őszbe csavarodott a természet feje,
Dérré vált a harmat, hull a fák levele,
Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja,
És hosszúkat alszik rá, midőn megfutja.”
Így kezdi Arany János a Toldi trilógia harmadik részét, a Toldi estéjét. Igen, itt az ősz, a számadás ideje. Lassan beszorulnak a gulyák a téli
szállásra. Véget értek a kiállítások, a szakmai tanácskozások, szakmai napok. Az év legnagyobb kiállítása, a 78. Országos Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Kiállítás is jól sikerült. Igaz, kicsit eldugott helyen voltunk, de megmutattuk szépen előkészített állatainkon keresztül a magyartarka-tenyésztést az OMÉK minden napján, a tenyészállatok show-bírálatán és a fajtabemutatókon! Köszönet minden magyartarka tenyésztőnek, aki vette a fáradságot, és előkészítette, betanította állatait a kiállításra úgy, hogy szépen felvezethető legyen. Voltak hibák, amiből tanulni
kell, nemcsak nekünk, hanem a kiállítás pályázati kiírójának is. Úgy gondolom, minden problémát meg lehet beszélni, lehet megoldást találni
arra, hogy a következő rendezvény még szebb, még jobb legyen.
Egyesületünk jó évet zárt, sokan voltak a tavaszi regionális rendezvényeinken, a szakmai napokon (Szakmai Nap Kocséron, XVII. Tarka
Marhafesztivál Bonyhádon, Országos Húsmarhatenyésztési Tanácskozás Keszthelyen) és a kiállításokon. Jól szerepeltünk a nemzetközi rendezvényeken, sikeres a Genetik Plusz Kft. Erdélyben, jól működik a tenyészbika-előállítás a Génbankkal közösen, a spermaforgalmazás.
Ezeket az eredményeket aktív tagsággal, pozitívan gondolkodó választott tisztségviselőkkel és jól dolgozó kollégákkal lehet elérni.
Köszönet érte mindenkinek!

Dr. Füller Imre
ügyvezető igazgató, MTE
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Izsák Gyula tenyésztési mérnök, MTE

78. ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI KIÁLLÍTÁS
2017. szeptember 19-24.
A 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás szervezését már
2017 februárjában megkezdtük a potenciálisan kiállításra alkalmas és a szigorú
kiállítási szabályzatunknak egyértelműen
megfelelő egyedek és tartalékaik kiválogatásával.
Egyesületünk három különböző helyszínen mutatta be a fajta két változatát és a
magyartarka fajtához kapcsolható, részben
eredetvédett termékeket. A korábbi kiállításoktól eltérően az összes szarvasmarhakiállító a Kincsem parkban került elhelyezésre. A kettőshasznosítású állatok az
ügetőpálya melletti „Állat-Lak”-ban, míg
a húshasznosítású tenyészállataink a sátor
mögötti nyitott téren kaptak helyet.
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
két helyszínen mutatkozott be az OMÉKon. A Kincsem parkban láthatták a tagjaink által kiállított tenyészállatokat, az „A”
pavilonban, a Földművelésügyi Minisztérium standján pedig a Hagyományok Ízek
Régiók (HÍR) védjegyet elnyert magyartarka-húst és a belőle készült hústermékeket
mutattuk be. Az érdeklődőknek szórólapon,
valamint személyesen is információt adtunk az érlelt magyartarka-hús kiváló gasztronómiai értékéről. Köszönjük a devecseri
Agro-Bos Kft.-nek, a nádudvari Eco-Meat
Kft.-nek, valamint a sárrétudvari Servet
2000 Kft.-nek, hogy készítményeiket kiállították, és közösen népszerűsítettük a fajta
húsából készített termékeket.
A kiállításon megjelent tenyészeteink,
akiknek ezúton is köszönjük, hogy bemutatták tenyészetük legjavát az OMÉK-on,
a következők voltak:
• Derecske, Petőfi Mezőgazdasági Kft.
(2 tehén borjával, 2 vemhes üsző)
• Dunaharaszti, Ficsor Árpád (1 tehén)
• Hajdúböszörmény, Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft. (2 tehén, 2 vemhes
üsző)
• Ják, Rácz Dániel (1 tehén)
• Ják, Ráczné Gyalog Stefánia
(1 vemhes üsző)
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• Ják, Rácunió Kft. (1 vemhes üsző)
• Kocsér, Petőfi Szövetkezet (1 vemhes
üsző, 2 tehén, 2 tehén borjával)
• Bonyhád, Magyartarka Tenyésztők
Egyesülete (1 tenyészbika)
• Bonyhád, Pannónia-Állattenyésztő
Kft. ( 1 tehén)
• Nagyvázsony, „Tálodi-Agrár” Kft.
(1 tehén borjával)
• Őriszentpéter, Őrségi Nemzeti Park
Igazgatósága (2 tehén borjával)
• Öregcsertő, Tamás Ferencné
(1 vemhes üsző)
• Nyőgér, Húshasznú
Szarvasmarhatenyésztő Bt.
(1 vemhes üsző, 2 tehén)
• Tevel, Teveli Mezőgazdasági Zrt.
(1 tehén)
• Győrsövényház, Annus Krisztina
(1 tehén borjával)
• Nagyvázsony, „Tálodi-Agrár” Kft.
(1 tehén borjával)
A tenyészállatok előzetes kiválogatása
során nemcsak a küllemre, hanem a termelési paraméterekre is nagy hangsúlyt
fektettünk. Ennek köszönhetően a fejtáblákra igen impozáns adatok kerültek, hiszen már az első laktációs tehenek között
is voltak olyan jószágaink, amelyeknek
a napi tejtermelése meghaladta a 40 kilogrammot. A kiállított húshasznosítású
tenyészállatok is a fajta krémjéből kerültek ki.
Mindezek után kezdődött a betanítás,
melyet a tenyészetekben végeztek el.
A végső állat-egészségügyi vizsgálatokat (vérvételeket és laborvizsgálatokat)
a kiállításra történő beszállítás előtt kellett elvégezni, hiszen ezek az eredmények nem lehetnek 30 napnál régebbiek.
A nyitás előtti utolsó két héten került sor
a tenyészállatok nyírására. Itt szeretném
kiemelni Mezősi Attila kollégánk áldozatos és kiváló munkáját, aki szinte az egész
országot körbeutazva végezte el ezt a
feladatot. Az előzetes bejárás alkalmával
is látszott, hogy az állatok beszállításának

napján biztosan a helyén lesz minden.
Szeptember 19-én rendben meg is érkeztek a kiállításra tenyészállataink.
A szerdai napon került sor a show-bírálatokra. A tenyésztők és gondozók nagy
büszkeséggel vezették fel tenyészállataikat
a megjelent közönség előtt. A bírálatokat
Vágó Barna kollégánk, egyesületünk küllemi bírálója végezte. Az eseményre nemcsak a szakemberek voltak kíváncsiak, hanem a kilátogató nagyközönség is.
A magyartarka fajta díjai
a következők voltak
Kettőshasznosítású magyartarka fajtában, 3 bírálati csoportban került sor showbírálatra:
Vemhes üsző kategória
I. helyezett: 115 kat. számú SZÍNÉSZ,
apja: 26151 MIKLÓS
Tenyésztő: Rácz Dániel, Ják,
Tulajdonos: Rácúnió Kft., Ják
II. helyezett: 118 kat. számú LINA, apja:
26407 WIRA
Tenyésztő, tulajdonos: Ficsor Árpád,
Dunaharaszti
III. helyezett: 116 kat. számú SZEMES,
apja: 21522 GEREZD
Tenyésztő és tulajdonos: Húshasznú Bt.,
Egyházasrádóc
III. helyezett: 114. kat. számú FÁNI,
apja: 26149 MÁTYÁS
Tenyésztő és tulajdonos: Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft., Hajdúböszörmény
Elsőborjas tehén kategória
I. helyezett: 131 kat. számú SELYEM,
apja: 19890 EREDMÉNYES
Ez az egyed kapta a kettőshasznú tenyésztői nagydíjat is.
Tenyésztő és tulajdonos: Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft., Hajdúböszörmény
II. helyezett: 134 kat. számú CSONKA,
apja: 21521 GÖNYŰ
Tenyésztő és tulajdonos: Húshasznú Bt.,
Egyházasrádóc
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III. helyezett: 133 kat. számú PINTYŐ
apja: 25700 LŐVÉR
Tenyésztő és tulajdonos: Teveli Mg. Zrt.,
Tevel
Többlaktációs tehén kategória
I. helyezett: 142 kat. számú HELYES,
apja: 22658 IRGÓ
Tenyésztő, tulajdonos: Húshasznú Bt.,
Egyházasrádóc
II. helyezett: 137 kat. számú: LENKE,
apja: 24572 KOPÓ
Tenyésztő, tulajdonos: Hajdúböszörményi
Béke Mg. Kft., Hajdúböszörmény
KÜLÖNDÍJAK
1. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
különdíjat ajánlott fel a legszebb tőgyű
magyartarka tehénnek. A díjat a 140 kat.
számú, 23871 JÉGER apaságú tehénért a
Pannónia Állattenyésztő Kft. kapta.
A díjat dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezető adta át.
2. Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
különdíjat ajánlott fel a Hérkány Kft.-nek
az ivadékvizsgálati program magas szintű
végrehajtásáért.
A díjat dr. Füller Imre ügyvezető igazgató
adta át.
Húshasznú Magyartarka fajtában vemhes
üsző és anyatehén borjával kategóriában
került sor bírálatra. A bírálatot Vágó Barnabás, a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete küllemi bírálója végezte.
Vemhes üsző kategória
I. helyezett: 105 kat. számú AMÁLIA,
apja: 26408 CELTIC ROCK
Tenyésztő és tulajdonos: Derecske Petőfi
Mg. Kft., Derecske
II. helyezett: 102 kat. számú MANCI,
apja: 27147 MEDENCE
Tenyésztő és tulajdonos: Húshasznú Bt.,
Nyőgér
Anyatehén borjával kategória
I. helyezett: 161 kat. számú LUNA, apja
19302 ETŰD
Tenyésztő és tulajdonos: Derecske Petőfi
Mg. Kft., Derecske
Ez az állat kapta a húshasznosítású Tenyésztői nagydíjat is.
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II. helyezett: 153 kat. számú GÖNDÖR,
apja: 20259 FRÉDI
Tenyésztő, tulajdonos: Petőfi Szövetkezet,
Kocsér
III. helyezett: 156 kat. számú ZOÉ, apja:
19302 ETŰD
Tenyésztő, tulajdonos: Őrségi Nemzeti
Park, Őriszentpéter
III. helyezett: 159 kat. számú DUCI,
apja: 16528 ZSENGE
Tenyésztő és tulajdonos: Derecske Petőfi
Mg. Kft., Derecske
KÜLÖNDÍJAK
1. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
különdíjat ajánlott a „Tálodi-Agrár” Kft.nek húshasznú magyartarka fajtában a kiállításon bemutatott borjas tehenéért.
A díjat átadta Vágó Barnabás küllemi bíráló.
2. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete különdíjat ajánlott fel Annus Krisztinának a 78. Országos Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Kiállításon való bemutatkozásért.
A díjat átadta dr. Füller Imre ügyvezető
igazgató.
A felvezető ügyességi versenyén a magyartarka fajtát bemutató felvezetők is
részt vettek. Nagy sikerként értékelhető,
hogy Németh Balázs a Húshasznú Bt.,
Nyőgér húshasznosítású magyartarka
vemhes üszőjének felvezetésével I. helyezést, míg Enyedi Zoltán Ficsor Árpád
kettőshasznosítású vemhes üszőjével harmadik helyezést ért el.
Standunkon folyamatos volt az érdeklődés. Sokszor várni kellett, hogy
vendégeink le tudjanak ülni, fel tudják
tenni kérdéseiket. Többen kerestek pedigrés tenyészállatot, hízó-alapanyagot
nemcsak itthonról, hanem külföldről is.
Erdélyből sokan érkez
tek a kiállításra, információt gyűjtöttek a
jövőbeni tenyészállat-vásárlásukhoz, és török érdeklődők is megjelentek
ismét.
A fajtabemutatók napi
rendszerességgel, változó
időpontban zajlottak a kiál-

lítás során. Sajnos az időjárás nem fogadta kegyeibe a 78. OMÉK-ot, hiszen több
napon is hideg, esős időjárás volt, ami
meg is látszott a fajtabemutatók iránti érdeklődők számában.
A tenyésztők számára a pénteki nap
volt a legfontosabb, amikor a földművelésügyi minisztertől, dr. Fazekas Sándor úrtól és a MÁSZ elnökétől, Farkas
Sándor úrtól vehették át a megérdemelt
díjakat. Az utolsó, vasárnapi napon már
kevesebb szakmai látogató volt a kiállításon, inkább csak a nézelődő közönség jött
el. A kiállítás este 18 órakor zárta kapuit,
megkezdődött a hazaköltözés. Megérkeztek az állatszállító járművek, és lassan kiürült az „Állat-Lak”. Hétfőn délben már
egyetlen tenyészállat sem volt, elkezdődött a bontás, takarítás.
A 78. OMÉK-nak tanulságai is voltak, melyek az elkövetkezendő időszak
kiállításszervezését segíthetik. Nagyon
későn kötöttük a szerződéseket, de nekünk ahhoz, hogy jó kiállítás legyen a 78.
OMÉK, már jóval a szerződések megkötése előtt el kellett kezdeni a munkát, sok
energiát kellett befektetni. Sokkal jobban
figyeltünk egymásra, segítettük és támogattuk a másik munkáját, mint a korábbi
kiállítások alkalmával. A szervezés alatt
tapasztalt hiányosságokat, problémákat
meg kell beszélni, fel kell tárni az okokat, s a következő OMÉK szervezésekor
ezeket ki kell küszöbölni. A gondozói
gárdát külön dicséret illeti az egymásért
és az egymás állataiért végzett munkájáért, rajtuk múlott, hogy az állatok mindig
tiszták voltak, és a környezetük is mindig
rendben volt.
Úgy véljük, hogy nekünk, magyartarka-tenyésztésben dolgozóknak a néha
kedvezőtlen körülmények ellenére is sikerült a fajtához méltóan bemutatni tenyészállatainkat.
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Dr. Wagenhoffer Zsombor
ügyvezető igazgató, MÁSZ

Országos Húsmarha-tenyésztési Tanácskozás
Immár negyedszer szervezett Országos
Húsmarha-tenyésztési Tanácskozást a Magyar Szarvasmarhatenyésztők Szövetsége
és a Magyar Állattenyésztők Szövetsége.
Az október 26-án Keszthelyen megrendezett tanácskozásra az ország minden
pontjáról érkeztek húsmarhatartók, akik az
ágazatnak nyújtott támogatásokkal, az állomány állat-egészségügyi helyzetével, a piaci kilátásokkal kapcsolatos információkon
túl a francia húsmarha-ágazatról és tenyésztés-szervezésről, valamint a genomika, az
informatika és a nemzetközi kapcsolatok
adta lehetőségekről, elért eredményekről
hallhattak érdekes előadásokat.
A húsmarhatenyésztés oktatásának és
a szakmai tanácskozások szervezésének
nagy hagyománya van intézményünkben, amit a jövőben is folytatni kívánunk
– hangsúlyozta köszöntőjében Polgár J.
Péter, a rendezvénynek helyszínt biztosító Georgikon Kar dékánja.
Sikerágazat
Az állattenyésztés sikerágazata lett az
elmúlt évtizedben a húsmarhaszektor, hiszen az állatlétszám itt emelkedett a legnagyobb mértékben, a piac összességében stabil, a támogatási környezet pedig
nagyon kedvező – foglalta össze a helyzetképet Wagenhoffer Zsombor, a tanácskozás egyik fő szervezője és levezető
elnöke. A Magyar Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója hozzátette: ettől persze a húsmarhatenyésztők
nem érzik azt, hogy könnyű lenne az
életük, ráadásul az állományra veszélyt
jelentő egzotikus betegségek szomszédos országokból való átterjedése, illetve
a keleti piacok kiszámíthatatlansága az
exportot egyik napról a másikra lebéníthatja, aminek súlyos következményei
lehetnek a gazdákra nézve. A szakember szerint a mennyiségi fejlődést most
egy minőséginek kell felváltania annak
érdekében, hogy a tenyésztők és árutermelők tartósan sikeresek maradhassanak.
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Ebben a tenyésztőszervezeteknek meghatározó szerepe lehet, amennyiben sikerül
megalkotni egy olyan új állattenyésztési
törvényt, amely a tenyészállat- és szaporítóanyag-forgalmazás globalizálását célul
kitűző európai uniós joganyagba nem ütközve tudja versenyképessé tenni a magyar tenyésztés-szervezést – mutatott rá
a közeljövő egyik legnagyobb feladatára
Wagenhoffer Zsombor.
Támogatásfüggő
jövedelmezőség
Szentirmay Zoltán, az FM Agrárgazdasági Főosztályának vezetője előadásában
az ágazat fontosabb makrogazdasági mutatóiról (állatállomány, kibocsátás, jövedelmezőség), a húsmarhatartóknak fizetett nemzeti és uniós támogatások várható
mértékéről, valamint a kifizetések helyzetéről tájékoztatta a résztvevőket. A számok jók, hiszen a húshasznú tehénállomány 2004 óta közel négyszeresére (148
ezer) bővült, emelkedő tendenciát mutat a
vágómarha-állomány és a marhavágások,
valamint az élőmarhaexport is. Az ágazat jövedelmezősége azonban túlságosan
függ az éves szinten mintegy 20,6 milli-

árd forintot kitevő közvetlen állatalapú
támogatásoktól – jegyezte meg a szakember. A kifizetésekben tapasztalt csúszás
oka az, hogy a kifizető ügynökségnek
egyre bonyolultabb ellenőrzéseket kell
lefolytatnia, mielőtt a gazdákat megillető
támogatást utalják. Jó hír, hogy a nyertes
szarvasmarha ÁTK pályázatok, amelyekről az értesítést a napokban kapták meg
a gazdák, eredetileg 20 milliárdosra tervezett keretéhez a kormány 10 milliárd
forintot csoportosított át vidékfejlesztési
forrásokból. Szentirmay Zoltán elmondta, hogy a mostani támogatási rendszer
legalább 2020-ig így marad, arról pedig,
hogy utána mi lesz, konkrétumokat csak
jövőre lehet majd megtudni, miután az
EU Bizottsága nyilvánosságra hozza
javaslatát, és elkezdődik annak vitája.
A magyar kormány a jelenlegi támogatási
szintek fenntartását szeretné elérni.
Küszöbön álló
mentes státuszok
Az élőállat-forgalmazást nagyban korlátozó, azt megbonyolító és megdrágító
kéknyelv betegségtől hazánk hamarosan
újra mentes lehet, amennyiben a követke-
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ző hónapokban nem lesz új kitörés. Mivel
az utolsó pozitív eset 2015 novemberében
volt, így a kétéves várakozási idő leteltével a magyar hatóság azonnal kérelmezni
fogja az EU illetékeseinél hazánk mentessé nyilvánítását, ami 2018. év elején
akár be is következhet – jelentette be
Nemes Imre. A NÉBIH elnökhelyettese
hozzátette: mentes az ország TBC-re, és
reményei szerint nem kell már sokat várni, hogy brucellózis-, leukózis- és IBRmentes státusza legyen a magyar szarvasmarha-állománynak.

cuk Olaszország, ahova évente mintegy
800 ezer élőmarhát szállítanak. Az olasz
és általában az európai fogyasztók marhahúsfogyasztásának csökkenése és a 3. országokból jelentkező erőteljes keresletnek
köszönhetően egyre nagyobb mennyiséget
exportálnak az EU-n kívüli országokba,
főként Törökországba és a Maghrebországokba – hívta fel a figyelmet a szakember.

Francia húsmarhaágazat

Damien Blanc elmondta, hogy a francia
szarvasmarha-tenyésztés a világ élvonalához tartozik, köszönhetően a 40 éves
múltra visszatekintő egyedi jelölésnek, továbbá az 1990-es évek elején elindított, és
azóta folyamatosan fejlesztett központosított tenyészérték-becslési rendszerüknek,
amely keretében 10 húsmarhafajta vonatkozásában 2016 óta genomikai indexek
számítását is végzik. A rendkívül széles
biológiai alapokon (11 millió húsmarha)
kialakított szigorú és magas szintű szelekciónak köszönhetően a francia húsmarhafajták tenyészállatai iránt jelentős a belföldi
és külföldi kereslet. Öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy magyar tenyésztők is
rendszeresen vásárolnak francia genetikát –
jelentette ki Damien Blanc, majd hozzátette, ez annak is köszönhető, hogy elsősorban
a blonde, a limousin, de a charolais fajták
esetében is kiváló személyes kapcsolatok
alakultak ki a két ország tenyésztőszervezetei között. Ebben meghatározó szerepe
volt és van Wagenhoffer Zsombornak, aki
több mint egy évtizede motorja a két ország
közötti együttműködésnek – hangsúlyozta a
francia tenyésztő szakember.

Franciaország Európa első számú
húsmarhatenyésztő és -tartó országa, ahol
az EU húsmarhaállományának 34 százaléka található, továbbá az EU vezető
tagállama a marhahús termelését tekintve
is, hiszen az EU kibocsátás 20%-át adja
– érzékeltette a francia húsmarhaágazat
jelentőségét Damien Blanc. A Francia
Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Szövetségének alelnöke részletesen beszámolt
a fajták tehénállományának megoszlásáról, a bika- és üszőborjak hasznosításáról (tenyész-, hízó- és vágóállatok). Egy
átlagos francia családi gazdaságban
50 tehenet tartanak. Ez a szám évtizedek
óta növekszik, egyre kevesebben vannak
a gazdák, akik egyre nagyobb állatállományt kénytelenek tartani a megfelelő
jövedelem elérése érdekében. Franciaországban a marhahúsfogyasztásnak nagy
hagyománya van. Évente átlagosan 24 kg
marhahúst esznek (mi magyarok 2 kg-ot),
aminek döntő része tehén- és üszőhús.
A bikákat élő és feldolgozott formában
exportálják. A legnagyobb felvevő pia-
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Világszínvonalú
tenyésztésszervezés

Piaci helyzetkép
A szomszédos országok egy része, mint
pl. Csehország és Ausztria a húsmarha
tenyésztésben már konkurenciának tekinthető, de Szlovákia, Románia, majd
Szerbia is azzá válhat belátható időn
belül, amennyiben sikeresen folytatják
húsmarha-ágazatuk fejlesztését – figyelmeztetett Márton István. Ezek az országok most még tőlünk is sok tenyészállatot
vásárolnak, de ez nem tart örökké – szögezte le a Hereford, Angus és Galloway
Tenyésztők Egyesületének igazgatója, aki
az élőmarhaexport piacaink helyzetét és
várható alakulását elemezte előadásában.
Elmondta, hogy a török és az arab piacok
ugyan jó árat fizetnek a magyar marháért, de rettenetesen kiszámíthatatlanok.
Kitörési lehetőségként említette a szaúdi
és Fülöp-szigeteki piacot, melyekkel kapcsolatban azonban még sok a kérdőjel.
Hasznos tudnivalók
A francia tenyészérték-becslési rendszerben számított genomikai pontszámokról és
azok gyakorlati alkalmazási lehetőségéről
tartott előadást Szűcs Márton, a Limousin
és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesületének igazgatója. Török Márton, a
Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületének tenyésztésvezetője az Egyesület
megrendelésére nemrég elkészített, a tenyésztési munkát és az adminisztrációt
megkönnyítő szoftvert mutatta be. Füller
Imre, a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezető igazgatója az Egyesület
munkatársainak nemzetközi szervezetekben betöltött szerepéről és a magyartarkatenyésztés határainkon is átnyúló sikereiről számolt be.
Öröm volt újra együtt látni a sok kollégát és barátot, akik nap mint nap azért
dolgoznak, hogy jövedelmező legyen a
tevékenységük, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy a magyar húsmarha-tenyésztés
színvonala tovább emelkedjen, és ki
tudja szolgálni a legigényesebb piacokat is – hangsúlyozta záróbeszédében
Wagenhoffer Zsombor. A MÁSz igazgatója egyben bejelentette, hogy 2018
októberében ismét Keszthelyen fogják megrendezni a következő Országos
Húsmarhatenyésztési Tanácskozást.
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ügyvezető igazgató, MTE

XVII. Tarka Marhafesztivál
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete, Bonyhád Város Önkormányzata és a
Vörösmarty Mihály Művelődési Központ 2017. augusztus 11-12-én XVII.
alkalommal rendezte meg a Tarka Marhafesztivált Bonyhádon, mely egyrészről a
magyartarka, a Bonyhádot is híressé tevő
szarvasmarha körül forog, másrészről a
rendezvény tarkaságát is mutatja.
A kétnapos fesztivál alkalmat adott a
szarvasmarha-tenyésztésben és a mezőgazdaságban érdekelt résztvevőknek a
szakmai találkozásra. Emellett gasztronómiai, kulturális és szórakoztató élményeket nyújtott a város és környéke lakóinak, a településre látogatóknak, külföldi
testvérvárosoknak. Hitünk szerint e rendezvény, ahogy a korábbi években is, jelentős mértékben hozzájárul a marhahúsfogyasztás népszerűsítéséhez, ezenkívül
a helyi idegenforgalom fellendüléséhez.
Két nap alatt egy tonna magyartarkahús
került a bográcsokba, a szakmai napon
pedig a nyársra.
A fesztivál mintegy tíz- tizenkétezer
embert mozgatott meg. A hagyományoknak megfelelően pénteken, a XXI. Bonyhádi Állategészségügyi és Állattenyésztési Tanácskozás – országos agrárfórummal
indult a rendezvény.
Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád város
polgármestere köszöntötte a tanácskozás
előadóit, a résztvevőket, megnyitotta a
rendezvényt és a konferenciát.
Első előadó Zsigó Róbert úr, a Földmű
velésügyi Minisztérium élelmiszerláncfelügyeletért felelős államtitkára volt.
Államtitkár úr elmondta, hogy az Európai
Unió tagországai közül Magyarországon nőtt legnagyobb mértékben a szarvasmarha-állomány az állattenyésztés
és a húsfeldolgozás ágazatait tekintve.
A kormány állattenyésztés megerősítését
segítő intézkedéseiről tartott előadásában
hangsúlyozta, hogy Magyarországon a
húshasznú szarvasmarhatartás magas
támogatási szintje középtávon, 2020-ig
biztosan fennmarad. A világ marhahús-
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kereskedelme várhatóan tovább élénkül,
a nemzetközi piaci kilátások kedvezőek,
ez lehetőséget jelent az ágazat számára.
Kiemelte: az elmúlt években több harmadik országbeli piac is megnyílt a magyar
kereskedők számára, ami új lehetőséget
biztosít a magyar vállalkozások fejlődésére. Élő szarvasmarha exportunk tekintetében nagy előrelépés, hogy egyszerűsített feltételekkel újraindult a törökországi
export. A Földművelésügyi Minisztérium
és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal mindent megtesz az exportlehetőségek további bővítése érdekében,
komoly tárgyalásokat folytatnak például
Szaúd-Arábiával is. Beszélt a szarvasmarha-ágazatot érintő legnagyobb állategészségügyi kihívásról, a bőrcsomósodás-kórról is. Elmondta, hogy a szoros
piaci versenyben és a gazdasági válságban, az oroszországi embargó nehézségei
között is helytálló magyar állattenyésztők, tejtermelők, húsfeldolgozók minden
támogatást megérdemelnek. A kormány
továbbra is azon dolgozik, hogy ezt célzottan meg is kapják.
Második előadóként dr. Nemes Imre,
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi elnökhelyettese az aktuális állat-egészségügyi kérdésekkel és az
export–import szabályozással foglalkozott előadásában. Igazgató úr kiemelten
szólt a kéknyelv betegségről, melynél,
ha a járványügyi helyzet kedvező marad, 2017 novemberében feloldható lesz
a korlátozás, hiszen ekkor telik le a két
év az utolsó eset óta. A 8-as szerotípus
behurcolásának megakadályozása érdekében a Franciaországból érkező kérődző szállítmányokat külön figyelemmel
kísérik. A bőrcsomósodás-kór vonatkozásában a 2015. évben és azt megelőző
10 évben a legsúlyosabban érintett területek Törökország, Egyiptom, Izrael,
Libanon és nyugaton Mali voltak. 2014
novemberében Ciprus, 2015 májusában
Törökország európai része (Kelet-Trá-

kia), 2015 augusztusában Görögország,
2016 áprilisában Bulgária és Macedónia,
2016 júniusában Szerbia és Koszovó,
majd 2016 júliusában Albánia és Montenegró. 2017-ben az Európában érintett
országok Görögország, Macedónia, Albánia. A Magyarországhoz legközelebbi
kitörés 2016 nyarán történt. A bőrcsomósodás-kór ellen létezik hatékony vakcina,
a vakcinázási program megkezdése csak
országos főállatorvosi utasításra lehetséges – a szükséges vakcinamennyiséget
(homológ törzset) Magyarország beszerezte, a vakcinázást a járványügyi helyzet romlása esetén meg tudjuk kezdeni.
Igazgató úr leszögezte, nagyon fontos a
kereskedelmi szabályok betartása, hogy
fertőzött területről ne jöhessen be szarvasmarha! Magyarország déli szomszédjai 2016 óta vakcináznak, ez megállította
a betegség északi terjedését.
Elnökhelyettes úr előadásában a Törökországba irányuló szarvasmarhaexport
aktualitásaival fogalakozott. Az előadás
anyaga a www.magyartarka.hu honlapon
a fajtához kapcsolódó előadások fülnél
megtekinthető!
A harmadik előadó Tresó István, a K&H
Bank agrárüzletág-fejlesztési főosztály
ügyvezető igazgatója volt. Előadásának
címe: ”A szarvasmarha-ágazat helyzete és
lehetőségei bankos szemmel”. Ügyvezető
igazgató úr bevezetőjében elmondta, hogy
a K&H Bank összességében az ágazat
23%-áért felel. Az előadást nagyon nehéz
lenne összefoglalni, így ezzel meg sem
próbálkozom, de minden kedves olvasónak ajánlom, hogy a honlapunkra – www.
magyartarka.hu – látogasson el, és olvassa
végig Tresó István ügyvezető igazgató úr
előadását, mert érdekes és nagyon sokat
tanulhatunk belőle.
Az előadások sorát Vadász Sándor, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tanácsosa és Varga László élelmiszer-szakértő
előadása zárta „Miért is a magyartarka?”
címmel. Az előadók a bankos előadáshoz
kapcsolódóan a fajta erősségeit hangsú-
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lyozták és azt, hogy szövetkezzenek a
gazdák. Példaként a francia montbeliardetenyészetekben tett tanulmányutat hozták, és be mutatták az ottani tejfeldolgozó
szövetkezet sajtgyártását.
Az előadások végeztével az előadók
ünnepélyesen megszegték a nyárson sült
jószágot, majd a résztvevőket ebédre hívtuk meg, mely tárkonyos, házi csipetkés
marhagulyásból és nyárson sült ökörből
állt. Természetesen az alapanyag magyartarka hús volt, melyet egyesületi tagjaink
ajánlottak fel.
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt kínált tartalmas kikapcsolódási lehetőséget
augusztus 11-12-én a XVII. Tarka Marhafesztivál. A szombati változékony időjárás ellenére a látogatók szép számmal
vették ki a részüket a programokból.
Sokan és sokat dolgoztak az Önkormányzat, a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ, valamint a Magyartarka
Tenyésztők Egyesületének szervezésében
azért, hogy idén is megvalósuljon egy remek hétvége, egyben Bonyhád legnagyobb
rendezvénye, a XVII. Tarka Marhafesztivál. Köszönet illeti őket, a támogatókat
és legfőképpen a fantasztikus közönséget.
A kétnapos rendezvény mintegy tíz- tizenkétezer embert mozgatott meg, nem csak
helybelieket és környékbelieket, hiszen az
ország szinte minden pontjáról érkeztek
érdeklődők. Szikora Róbert és az R-GO
szombat esti kiváló koncertjére megközelítően 5-7 ezer látogató volt kíváncsi,
köztük voltak olyan rajongók, akik Debrecenből vagy éppen Szentesről utaztak el
Bonyhádra. A szombati program a koncertet megelőzően is számos érdekességet kínált. A kisebbek nagyon élvezték a művelődési ház parkolójában kialakított Elmés
Játékok Játszóházát. Az ötéves Dalmady
Lucának például a camera obscura volt a
kedvence, de a pajtásaival szinte minden
lehetőséget kipróbáltak. Szülei, Győző és
Anikó ezért is jöttek ki vele a fesztiválra,
hogy a kislány jól érezhesse magát, emellett tervezték, hogy megnéznek egy kicsit
a délutáni kulturális programból, valamint
szerettek volna vért adni. Mert erre is volt
lehetőség. A kihelyezett véradás délután
kettőkor kezdődött, és ekkor már szép sor
várt arra, hogy donor lehessen.
A karján leragasztott kis vattapamacs
jelezte, hogy adakozott György István is,
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akit 15 óra körül már a „Főzőcske” helyszínén, csapatuk bográcsától nem messze
lehetett megtalálni. Elmondta, közel tíz
éve minden Tarka Marhafesztiválon részt
vesznek, főzőcskéznek. Idén egy kisebb
baráti társaság, 12-14 fő jóllakatásáról
gondoskodtak. Bevallása szerint nincs
különösebb titka a jó pörköltnek: egy
kilogramm húshoz 20 dekagramm hagymát szokott számolni, amelyet pirított
szalonna zsírján dinsztel meg, az ételt sóval, borssal, vegetával, babérral, lestyán
levéllel ízesíti, de hozzátette, lehet borókabogyót, fűszerköményt is használni.
Minden bizonnyal értenek a jó marhapörkölt elkészítéséhez, hiszen voltak már
harmadik és első helyezettek is, de nem a
helyezés, hanem a hangulat miatt járnak
ki. Idén az első helyezést a mintegy ezer
embert megmozgató marhahúson alapuló
főzőversenyen Csobot Zsolt csapata érte
el a Tauth Gábor és Fritcsi József alkotta
zsűri ítélete szerint.
Simon Zoltán egyesületi tagunk már több
éve feleségével érkezik a szakmai napra,
majd szombaton csatlakozik hozzájuk az
egész család a főzőcskére. Évek óta visszajárnak, mert nagyon jól érzik magukat!
Természetesen az egész délutánt kitöltő
szórakoztató programokat este tűzijáték
és bál is követte.
Jubileumok
A XVII. Tarka Marhafesztivál alkalmával
is több jubileumot ünnepeltek. Egyrészt
Bonyhád várossá nyilvánításának 40.,
másrészt pedig a Hochheimmal fennálló

testvér-települési kapcsolat 20 éves jubileumát. Utóbbi megünneplésére a város
másik két németországi testvér-településéről, Treuchtlingenből és Wernauból is
érkeztek vendégek, és közösen egy „szülinapi” tortával is megédesítették a jeles
alkalmat. Szintén jubileumi volt a rendezvényhez kapcsolódó Tarka Fotópályázat, hiszen idén tizenötödik alkalommal
hirdették meg. A talán minden eddiginél
magasabb színvonalat képviselő pályamunkákból kiállítást nyílt, és a pályázat
díjátadó ünnepségét is 12-én, szombaton
tartották meg. A kiállításra 61 fotós 342
alkotását zsűrizhettük, melyek közül 95
került bemutatásra. A díjazottak: 1. dr.
Barsi Ernő (Győrság) Dagonyázás című
felvétele, 2. Vehofsics Erzsébet (Győr)
Csúcson c. alkotása, míg a harmadik helyezést Csertő István (Szank) kapta Riadalom című alkotásáért. A Magyartarka
Tenyésztők Egyesületének különdíját
Szabó Ferenc (Biatorbágy) Párban, a
Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületének különdíját Nagy Erik
(Kalocsa) A pihenő, míg a Magyar Bivalytenyésztők Egyesületének különdíját
Hajnal György (Zalaköveskút) Bivaly-türelem elnevezésű alkotása kapta.
A XVII. Tarka Marhafesztivál megrendezését támogatók segítették, akik
részben bonyhádi vállalkozások, cégek,
de vannak a város határain, sőt a megye
határain túli szponzorok is.
Ezúton is külön szeretném megköszönni egyesületi tagjainknak és a társ-egyesületeknek a segítséget, támogatást!
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Vágó Barnabás tenyésztési mérnök, MTE

Egy sikeres kiállító bemutatkozása
Ezúttal „Bemutatkozunk” c. rovatunkban egy olyan tenyészetet ismerhetnek
meg, amely szerepelt már a Magyartarka c. újság hasábjain, de azóta eltelt
legalább 10-15 év. Talán az első számban mutatkoztak be annak idején, az
újság megjelenésekor.
Békési Imre asztalánál ülök, aki a Derecske Petőfi Mg. Kft. ügyvezető igazgatója. Az első bemutatkozás megjelenése
óta eltelt időben sok minden történt a
vállalkozás életében. Számos dolog azonban változatlan maradt, ilyen Békési Imre
ügyvezető igazgató személye és a vállalkozás fő ágazatai. Maradt a szántóföldi
növénytermesztés, a tejelő- és húsmarhatartás, és a sertés is kibírta a nehéz időket.
Először azonban essék pár szó a dicsőséges múltról! Az igazgató úr irodájának
falán büszkén mutatja a vállalkozás alapításának okiratát, amelyen a dátum 1955.
Több átalakuláson ment keresztül azóta a
cég, de mindig bővültek, és nem kényszerültek megszorításokat bevezetni. 1972ben indult a szarvasmarha-ágazat, Békési
Imre 1974-ben került a Petőfi Szövetkezethez. Ekkor közel 100 db kettőshasznú
fejt magyartarkát tartottak. Még ebben az
évben kísérleti jelleggel 50 magyartarka
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anyatehénnel húsmarhatartásba kezdtek.
1975-ben nagyszabású teleprekonstrukció vette kezdetét. A központi majorban
2x200-as HSV rendszerű falközi önetetős istálló épült. A telepmajorban 2 db
nádtetejű istállót és egy 100 férőhelyes
hízómarha- és növendékistállót újítottak
fel. Kutat fúrtak, amit hidroglóbusszal
láttak el. A beruházások és a folyamatos állományvásárlások révén a 1980-as
évekre egy 100 db-os magyartarka húshasznú állomány jött létre. A vásárlások
után sokrétű szelekcióra volt szükség, és
az állomány sokszor kicserélődött, mire
a mai összetétel kialakulhatott. Nagyüzemi tartástechnológiát alakítottak ki,
folyamatossá vált az elletés is. A háztájiban nagy erővel folyt a bérhizlalás.
A rendszerváltással megszűnt az állami
támogatás, ebben az időben majdnem
megszűnt a húsmarhatartás is. Próbálkoztak más húsfajtával is (Hereford), de
ez nem bizonyult jó döntésnek. 1994-ben
újra kaphattak a húsmarhatartók támogatást, ami újra lendülettel töltötte meg az
ágazatot. Ekkor léptek be a Magyartarka
Tenyésztők Egyesületébe. 1995-ben vettek egy Charolais-állományt, amit a mai
napig együtt tartanak a magyartarkákkal.
Az Egyesületbe való belépéssel bekap-

csolódtak a tenyészállat-előállításba is.
A kezdetektől részt vesznek a regionális
kiállításokon. 1995-ben Békési Imre egy
franciaországi kiállításon volt jelen, ahol
először látott igényesen felkészített és felvezetett húsmarhákat. Ez akkora hatással
volt rá, hogy elhatározta, ezt otthon, a tenyészetben is megvalósítja. Autodidakta
módon kialakították saját kiállítási menetrendjüket, amit folyamatosan csiszolgatnak és fejlesztenek. A sikerek láttán a
dolgozók is egyre jobban belejöttek a fortélyokba. Eleinte egy-egy dobogós hely
lett a jutalmuk, de idővel egyre jobb és
szebb eredmények születtek. Megvalósították a kiállítási kondíciót, nagy figyelmet fordítottak az állatok tisztán tartására,
és a felvezetést is egyre magasabb szinten
művelték. A díjak alig férnek a vitrinben.
Elmondásuk szerint több olyan kiállítás
is volt, ahol minden kategóriában elsők
lettek, és a nagydíjat is ők hozták el. Volt,
hogy egy kategóriában mind a 3 dobogós
helyen a Petőfi állata végzett. A mai napig arra a legbüszkébbek, amikor 2009ben Magyarország rendezte az Európai
Hegyitarka Kongresszust, és Kaposváron,
a fedett lovarda impozáns épületében külföldi bíró közreműködésével a derecskei
„Jolán” névre hallgató tehén nyerte a
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2017. Hódmezővásárhely
Vemhes üsző kategória 1. helyezett
Borjas tehén kategória 1. helyezett +
Nagydíj
OMÉK: Vemhes üsző kategória 1.
helyezett
Borjas tehén kategória 1. helyezett +
Nagydíj
2016. Hódmezővásárhely
Borjas tehén kategória 1. helyezett +
Nagydíj
Farmer Expó: Vemhes üsző kategória 1.
helyezett
Borjas tehén kategória 1. helyezett +
Nagydíj
2015. Hódmezővásárhely
Vemhes üsző kategória 1. helyezett
Borjas tehén kategória 1. helyezett +
Nagydíj
OMÉK:Vemhes üsző kategória 3. helyezett
Magyartarka anyatehén borjával kategóriát. Több mint 10 éve az általuk tenyésztett
mesterséges termékenyítésre alkalmas
tenyészbikák vezetik a Hús TÉ és Növekedési erély TÉ (korábban SV%) listát.
Sem tenyészüszőből, sem tenyészbikából
nem tudnak annyit előállítani, amennyire jelenleg vevő lenne. Saját bevallásuk
szerint is nagy előrelépés volt a gazdaság életében a Magyartarka Egyesülethez
való csatlakozás. A hazai és nemzetközi
tenyésztésre való rálátás nagyon sokat
segített a vezetés döntéseiben. Hozzájuthattak a külföldi bikák termékenyítő
anyagához. A mesterséges termékenyítés alkalmazása miatt (amit mi az Egyesületben is folyamatosan hangoztatunk)
gyorsabb volt a genetikai előrehaladás.
A bikák variálhatósága terén is kihasz
nálták a spermafelhasználásban rejlő
lehetőségeket. A gazdasági környezet is
kedvezett és kedvez most is a húsmarha
tartóknak. Ahhoz, hogy ebből itt, Derecskén sikert kovácsoltak, folyamatos
és kitartó tenyésztői munkára volt szükség. A politika kikényszerítette változások miatt a szövetkezetből kft. alakult.
Meghatározó tulajdonos nincs, és csak
magyar állampolgárok a tulajdonosok.
Árbevételük 1,5 Mrd forint körül alakul.
Klasszikus szerkezetű mezőgazdasá-
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gi vállalkozás, ahol jól megfér egymás
mellett a növénytermesztés, az állattenyésztés és a mezőgazdasági szolgáltatás.
A húsmarhatelep mellett tejelő marha
telepet üzemeltetnek, és működik egy
sertésszaporító telep is. A húsmarhaágazatban 430 anyatehén termel, amiből
330 db magyartarka, 100 pedig Charolais.
Mindkettőt tisztavérben tenyésztik, keresztezés nincs. Saját szárítója, magtára
van a cégnek. Kiterjedt szántóföldi integrációt folytatnak. Több mint 100 főnek integrálnak, akik elsősorban tulajdonosok.
Alapítója az Alföldi Tejnek és Alföldi
Sertésnek. 65 alkalmazottal dolgoznak,
és 20 vállalkozónak adnak még munkát.
Ők szintén mind tulajdonosi a Kft.-nek.
Nagyon jól működik mind az állattenyésztés, mind a növénytermesztés.
A Konyáron működő Holstein-fríz tejelő
szarvasmarha telepük 10000 l zárt laktációt teljesített. A sertéstelepen hozzák a
kocánkénti 30 malacos átlagot éves szinten. Tavalyi kukorica termésátlaguk 123q
volt, amit köszönhetnek a sok kijuttatott
istállótrágyának is. Húsmarhájuk legelőre
alapozott és ciklikus elletési rendű.
Most pedig lássunk néhányat a sikeres kiállítási eredményekből a teljesség igénye
nélkül:

2014. Hódmezővásárhely
Vemhes üsző kategória 1. helyezett
Borjas tehén kategória 2. helyezett
2013. Hódmezővásárhely
Vemhes üsző kategória 2. helyezett
OMÉK:Vemhes üsző kategória 1., 2. és
3. helyezett
Borjas tehén kategória 1. és 3. helyezett+
Nagydíj
2012. Farmer expó
Ivadékcsoport 1. helyezett+ Különdíj
2011. OMÉK
Borjas tehén kategória 1. helyezett
2010. Hódmezővásárhely
Kiállítói különdíj
2009. Kaposvár (EU Kongresszus)
Vemhes üsző kategória 3. helyezett
Borjas tehén kategória 1. helyezett
Még végigolvasva is tiszteletre méltó ez a
kiállítói életút, amit a cég bejárt. Hát még
minden kiállításra igényesen felkészülni!
Mind anyagilag, mind más téren erőfeszítéseket követelt a gazdaságtól.

A MAGYARTARKA w 2017. ősz

16
Dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezető, MTE

MARHAJÓ ÍZEK FESZTIVÁLJA
Sárrétudvari

Sárrétudvari egyik kiemelkedő eseménye
zajlott szeptember 30-án „Marhajó Ízek
Fesztiválja” címmel, a rendezvénynek
helyt adó Hajnal Tejmalomban. A fesztivál ötletgazdája és rendezője dr. Lendvai
Csaba és családja, a Servet 2000 Kft. tulajdonosai, fővédnöke pedig dr. Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter volt.
A megnyitón köszöntőt mondott Bodó
Sándor országgyűlési képviselő és Kiss
Tibor, Sárrétudvari polgármestere.
A családi vállalkozás egy több mint
200 tejtermelő magyartarka tehenet
számláló gazdaságot, valamint egy tej- és
húsfeldolgozót működtet a településen.
A gasztrofesztivál célja, hogy széles körben megismertesse a fogyasztókkal a kiváló minőségű tej-, illetve marhahús-termékeket. Volt itt „marhaburger”, gulyás,
a nap fénypontja pedig a sült ökör megszegése és feltálalása volt.
A vállalkozás a „termőföldtől az asztalig” lefedi az élelmiszer-előállítás teljes
vertikumát, hiszen a gazdaságban termelt
tejet és marhahúst a saját üzemükben dolgozzák fel, és közvetlenül juttatják a piacra, szem előtt tartva a kiváló minőséget
és a házias ízeket. Ezt bizonyítja vállalkozásuk mottója is: „Szeretnénk tenni azért,
hogy egy kis darabka finomság a magyar
termőföldből, a magyar termelőtől nap
mint nap ünnepet varázsoljon minél több
család asztalára”.
A rendezvény keretében főzőversenyre is sor került, ahol a nevező csapatok
marhahúsból készült finomságokat készítettek, amelyet természetesen szakavatott
zsűri, az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend tagjai értékeltek.
A szervezők valamennyi korosztály
szórakoztatására gondoltak, a kicsikre
éppúgy, mint a nagyokra. A gyerekeket
játszóház, a felnőtteket pedig színpadi
műsorok szórakoztatták, amelyek fénypontja a Princess együttes fellépése volt.
A sikeres napot pedig a kabai Old Boys
zenekar fellépése zárta, kiváló hangulatot
teremtve.
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Néhai Kerekes György elnökségi tagunk fia, ifjabb Kerekes György jóvoltából került a birtokunkba a hazai tenyésztésszervezés őskorát felidéző folyóirat-gyűjtemény. Hisszük, hogy elődeink magas színvonalú szakmai munkájából a jelenkori tenyésztő társadalom is sok hasznos információt meríthet.
Ezért úgy döntöttünk, hogy az újság hasábjain közreadjuk a szarvasmarhatenyésztés régmúlt eredményeit és emlékeit.

Elődeink nyomában...
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