
Újra Húsmarha Szeminárium, a Mozsi Majorban 
 

2022. augusztus 5. 

 

A húsmarha tartók körében népszerű tanfolyamsorozat újabb állomásához értünk. 

A tavaly nyári rendezvényhez hasonlóan ismét a Mozsi Majorban találkozunk elméleti és 

gyakorlati képzésre takarmányozás, legeltetés, gyepgondozás és a húsmarha tartás digitalizását 

célzó előadásokkal. 

Az elméleti előadások a sellyei Ormánság Étterem helységében lesznek megtartva (parkolás az 

étterem mellett), majd a kiadós ebédet lemozogni, a Mozsi Major legelőire vonulunk, ahol 

legeltetési, gyepkezelési módszereket veszünk górcső alá. 

Előadóink a már megszokott kiemelt szakmai színvonalat képviselik, az ország legjobb előadói 

a szakterületükön. 

 

Az előadások 35 percesek, melyet követően 15 perc áll rendelkezésre az előadótól kérdezni, 

résztvevők tapasztalatait megosztani az adott témában. 10 perc kávészünet után haladunk 

tovább a következő előadással. 

 

Részletes program: 

 

9:00-9:50 - Regisztráció 

9:50-10:00 - Köszöntő  

10:00-10:50 - "Kis kedvencek titkos élete" - Dr. Márton Aliz előadása a digitális 

rendszerekkel történő viselkedés megfigyelés által nyújtott előnyökről a húsmarhatartásban 

egy charolais tenyészet tapasztalatai alapján 

11:00-11:50 - "Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem" Dr. 

Orosz Szilvia előadása a takarmányozás és a lábegészség összefüggéseiről 

12:00-12:50 - "Fussunk, fussunk, égszakadás földindulás!" - Gazdasági lehetőségek, 

"menekülési útvonalak" a húsmarhatartásban Dr. Szűcs Márton és Mozsgai József közös 

előadása. 

13:00-14:00 - Ebéd 

14:00-16:00 - "Van-e ott folyó és földje jó? Legelőin fű kövér?" - legelőbejárás Dr. Tasi 

Julianna vezetésével legeltetés tervezésről, legeltetési rendszerekről. Fókuszban az aszály 

elleni védekezés. 

 

Előadóink: 

 

Dr. Márton Alíz - Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatója 

Dr. Orosz Szilvia - Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. takarmányozási igazgatója 

Dr. Szűcs Márton - Limousin és Blonde d' Aquitaine tenyésztők egyesületének ügyvezetője 

Mozsgai József - Mozsi Major tulajdonos, limousin törzstenyésztő 

Dr. Tasi Julianna - nyugalmazott egyetemi docens (SZIE) 

 

A Húsmarha Szeminárium résztvevői a másnapi Mozsi Mustrára ingyenes belépésre 

jogosultak!  

 

Jegyvásárlás: https://cooltix.hu/event/62b16c9799c3f876def48b7f 

 
 
 

https://cooltix.hu/event/62b16c9799c3f876def48b7f


Mozis Mustra - Családi nyílt nap a Majorban augusztus 6. 

 

A Major bejárása és a tehenek, borjak legelőn etetése mellett családi programokkal, 

parasztolimpiával, traktorozással, gépbemutatókkal várunk mindenkit augusztus 6-án, 

szombaton. 

 

Tavaly oltári meleg volt... 

Kértétek, tegyünk ellene valamit... 

 

Megoldjuk: 

Tudod milyen egy karámban, szalmából rakott medencében strandolni?  

Ki kell próbálnod, miközben a Nihil Chips élő rock-koncertet tol a bálaszállító kocsiról! 

 

Részletes program: 

 

Szombat reggel 9 órától lehet érkezni, 1/2 10-kor indul a program.  

Délelőtt bemutatjuk a majort és kisétálunk a legelőnkre, meglátogatni az állatainkat. A 

bejáráson megismerkedhettek a húsmarhatartás kulisszatitkaival és a Mozsi Major 

történetével, szellemiségével. 

A sétát egy krumpligulyás ebéd követi.  

A kiadós ebédet lemozoghatjátok délután a parasztolimpián és/vagy strandolással a 

szalmamedencében... esetleg traktorozással…  

Záró eseményként 16-17 között koncert!!! 

 

Közben “kocsma”, pólóvásár, gépbemutatók, stb.. 

 

Szálláshelyként sátorozni lehet a sellyei strandon, ahol kultúrált de egyszerű öltöző, wc, 

zuhanyzó található - és korlátlan éjjeli termálmedence használat :) 

 

Sellyén sajnos a szálláshelyek foglaltak, legközelebb Marócsán tudunk szállást egy 

vadászházban.  

Telefonszáma: Takács József, 06 20 341 8000 

 

Kémesen, Szigetváron, Harkányban érdemes még körülnézni, kb fél óra autóval. 

 

Tehenek mustrálása, cukker borjak etetése, krumpligulyás, párakapu, "parasztstrand", olimpiai 

játékok, rock-konceert... minden is a belépőjegy árában ... na jó, a kocsma nem ;) 

 

Haverok - Tehenek - Rock and Roll… 

 

Jegyvásárlás: https://cooltix.hu/event/62a9e151990bc3db9dc725c4 

 
 

https://cooltix.hu/event/62a9e151990bc3db9dc725c4

