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TARTALOMJEGYZÉK

Szent Mihály napja a pásztorok legnagyobb ünnepe, a gulya, a nyáj, az állatok behajtásának ideje. Sok népi megfigyelés, mondás 
kapcsolódik hozzá:

„Ha Szent Mihálykor még itt van a fecske, karácsonyig legelhet a kecske! … Szent Mihály-nap után egy icce víz, két icce 
sár.” Egy göcseji mondás szerint Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet. Szamosháton pedig azt mondják, hogy aki 
Szent Mihály-nap után szalmakalapban jár, attól nem kérnek tanácsot. A pereszlényiek kemény telet jósoltak, ha Mihály napján 
dörög az ég. A mondókák szerint, ha „Szent Mihály lova deres, behozza a telet”, vagy „Szent Mihálykor keleti szél, igen komoly 
telet ígér.” A bánátiak szerint megszakad a fű gyökere. Úgy is mondják, hogy „Szent Mihály-nap után harapófogóval sem lehet 
kihúzni a füvet.”

Szent Mihály napján kezdődik a kisfarsang, amely Katalinig tart. Az mondták, „amelyik legény Szent Mihálykor jegykendőt 
visz, Katalinig nősülni akar”.

Mi is számadást készítettünk az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításról. Az OMÉK két évre bezárta kapuit. 
Egyesületünk, a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete három helyszínen mutatkozott be a kiállításon, mondhatjuk, nagy sikerrel. 
Tenyésztőink gyönyörű tenyészállatokat vezettek fel a show-bírálatokon, amiért ezúton is szeretnék köszönetet mondani munká-
jukért. Úgy gondoljuk, a Magyar Állattenyésztők Szövetsége és a HUNGEXPO-MODUL’GP-OC BAU Konzorcium segítségé-
vel eredményes kiállítást tudhatunk magunk mögött.

	 Dr.	Füller	Imre
	 ügyvezető	igazgató

TISZTELT OLVASó!
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A 77. Országos Mezőgazdasági és Élel-
miszeripari Kiállítás szervezését már 
2014 augusztusában megkezdtük. Felke-
restük a tenyészeteket, elkészítettük a ki-
állítás kiírását, hogy milyen kategóriában 
milyen követelményeket támasztunk.

 A Magyartarka Tenyésztők Egyesü-
lete három helyszínen mutatkozott be 
az OMÉK-on, három helyszínen voltak 
láthatók tagjaink tenyészállatai. Jelen 
voltunk 18 tenyészállattal a tejelő fajták 
bemutatóján a „B” pavilonban, 13 te-
nyész állattal a húshasznosítású marhák 
között a Kincsem parkban és 2 egyeddel 
az őshonos udvarban. A Kincsem park-
ban a húshasznosítású fajták között be-
mutattunk hat tehenet borjával, öt vemhes 
üszőt és két tenyészbikát. A magyartarka 
fajtát a Magyar Országgyűlés nemzeti 
kinccsé, a Földművelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium pedig veszélyezte-
tett fajtává nyilvánította, így került bemu-
tatásra a fajta az őshonos udvarban is egy 
bonyhádi és egy vasi tájfajta egyeddel.  
A kiállításon megjelent tenyészeteink, 
akiknek ezúton is köszönjük, hogy bemu-
tatták tenyészetük legjavát az OMÉK-on, 
a következők voltak:

• Derecske, Petőfi Mezőgazdasági Kft. 
(2 tehén borjával, 2 vemhes üsző)

• Dunaharaszti, Ficsor Árpád (2 tehén)
• Hajdúböszörmény, Hajdúböszörmé-

nyi Béke Mg. Kft.  
(1 tehén, 3 vemhes üsző)

• Ják, Rácz Dániel  
(2 szűz üsző, 1 tehén)

• Ják, Ráczné Gyalog Stefánia  
(2 tehén)

• Kocsér, Petőfi Szövetkezet (2 vemhes 
üsző, 1 tehén, 1 tehén borjával)

• Bonyhád, Magyartarka Tenyésztők 
Egyesülete (2 tenyészbika)

• Bonyhád, Pannónia-Állattenyésztő 
Kft. (kéknyelv betegség miatti zárlat)

• Nagyvázsony, Tálodi-Agrár Kft. 
(1 vemhes üsző)

• Ózd, Medve János (1 tehén borjával)

• Őriszentpéter, Őrségi Nemzeti Park 
Igazgatósága (2 tehén borjával)

• Öregcsertő, Tamás Ferencné  
(1 tehén)

• Szentkirály, Béni Farm Kft. (1 tehén)
• Táplánszentkereszt, Húshasznú Bt.  

(1 vemhes üsző, 2 tehén)
• Tevel, Teveli Mezőgazdasági Zrt.  

(2 tehén)

A tenyészállatok előzetes kiválogatása 
már februárban megkezdődött, majd a ki-
állítandó egyedeket és tartalékokat végle-
gesítettük, és a kiállítás állategészségügyi 
követelményeinek megfelelően előze-
tesen megvizsgáltattuk őket, hogy elvi-
hetők-e a kiállításra. Ezek után megkez-
dődött a betanítás, melyet a tenyészetek 
végeztek el. A végső állategészségügyi 
vizsgálatokat a kiállításra szállítás előtt 
kellett elvégezni, hiszen ezek az eredmé-
nyek nem lehetnek 30 napnál régebbiek. 
A nyitás előtti utolsó héten került sor a 
tenyészállatok nyírására. Az előzetes be-
járás alkalmával is látszott, hogy az ál-
latok beszállításának napján biztosan a 
helyén lesz minden. Sajnos, kéknyelv 
betegség miatt az állategészségügyi ha-
tóság a kiállítás előtt néhány nappal zár-
latot rendelt el a kitörési pontok körül  
20 km-es körzetben, így egy tenyésze-
tünkből nem kerülhettek be a kiállításra 
szánt egyedek. A tartalékokkal pótoltuk 
őket, így az összes magyartarka létszám 
az ígéreteknek megfelelően alakult! 
Szeptember 22-én megérkeztek a bemu-
tatásra váró tenyészállatok.

 A szakmaiság maximális megtartása 
mellett folytak nap, mint nap a fajtabe-
mutatók, fejési és nyírási bemutatók is.

A nyitás napján került sor a show-bírá-
latokra. A tenyésztők nagy büszkeséggel 
vezették fel tenyészállataikat a megje-
lent közönség előtt. A bírálatot Bernard 
Luntz úr, a Bajorországi Mezőgazdasági 
Minisztérium szakembere végezte, aki az 
Európai Hegyitarka Tenyésztők Szövet-
sége Küllemi munkacsoportjának tagja, 

a húshasznosítású bizottság vezetője.  
Az első napon a lelátón volt még bőven 
ülőhely, de a kiállításra látogatók napról 
napra többen lettek a díjátadó ünnepsé-
gen, szombaton alig fértünk el a lelátón, 
illetve a ring körül. Az eseményre nem-
csak a szakemberek voltak kíváncsiak, 
hanem a kilátogató városlakók is. A ma-
gyartarka fajta díjai a következők voltak:

MAGYARTARKA FAJTA DíJAZOTTJAI

Kettőshasznú Magyartarka fajtában,  
3 bírálati csoportban került sor show-bí-
rálatra.
Vemhes üsző kategória: 
III. helyezett: 115 katalógusszámú 
ALMA, apja: 24345 WILLE
Tenyésztő és tulajdonos: Ficsor Árpád, 
Dunaharaszti
II. helyezett: 111 katalógusszámú  
LENKE, apja: 19227 DŰLŐ
Tenyésztő, tulajdonos: Hajdúböszörmé-
nyi Béke Mg. Kft., Hajdúböszörmény
I. helyezett: 113 katalógusszámú  
KAROLIN, apja: 18427 CSIPET
Tenyésztő: Rácúnió Kft., Ják 
Tulajdonos: Rácz Dániel, Ják

Elsőborjas tehén kategória:
III. helyezett:121 katalógusszámú  
LENKE, apja: 23556 JÁRÁS
Tenyésztő és tulajdonos: Teveli Mg. Zrt., 
Tevel
II. helyezett: 126 katalógusszámú  
MALVIN, apja: 22274 URBAN
Tenyésztő és tulajdonos: Petőfi Szövetke-
zet, Kocsér
I. helyezett: 124 katalógusszámú SZE-
MES, apja: 22979 ISAI
Tenyésztő és tulajdonos: Húshasznú Bt., 
Egyházasrádóc

Több laktációs tehén kategória:
III. helyezett: 127 katalógusszámú 
KÁVÉ, apja: 22660 ILÁRIUM
Tenyésztő, tulajdonos: Húshasznú Bt., 
Egyházasrádóc

77. ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI KIÁLLÍTÁS

Kovács-Mesterházy	Zoltán  
elnökségi tag, MTE
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II. helyezett: 130 katalógusszámú:  
SZíNÉSZ, apja: 16073 RANDY
Tenyésztő: Rácúnió Kft., Ják
Tulajdonos: Rácz Dániel, Ják
I. helyezett: 132 katalógusszámú  
CSALFA, apja: 17142 HIPPO
Tenyésztő, tulajdonos: Hajdúböszörmé-
nyi Béke Mg. Kft., Hajdúböszörmény

A kettőshasznú magyartarka Tenyész-
tői nagydíjas egyed: 
124. katalógusszámú SZEMES,  
apja: 22979 ISAI
Tenyésztő és tulajdonos: Húshasznú Bt., 
Egyházasrádóc

KÜLÖNDíJAK

1. A Magyartarka Tenyésztők Egyesüle-
te különdíjat ajánlott fel a legszebb 
tőgyű magyartarka tehénnek: a díjat 
kapja 124 katalógusszámú tehénért 
a Húshasznú Bt., Egyházasrádóc

2. A Bajor Szarvasmarha-tenyésztők 
Szövetsége különdíjat ajánlott fel a 
többlaktációs tehén kategória első 
helyezettjének:132 katalógusszámú 
CSALFA, apja: 17142 HIPPO  
Tenyésztő, tulajdonos: Hajdúböször-
ményi Béke Mg. Kft., Hajdúböször-
mény

3. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 
különdíjat ajánlott a Béni Farm Kft., 
Szentkirály részére a tenyésztési prog-
ram magas szintű végrehajtásáért.

4. A Magyartarka Tenyésztők Egyesü-
lete különdíjat ajánlott fel Tamás 
Ferencné magántenyésztőnek a 77. 
Országos Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Kiállításon való színvona-
las bemutatkozásért.

Húshasznú magyartarka fajtában vemhes 
üsző és anyatehén borjával kategóriában 
került sor bírálatra.

Vemhes üsző kategória:
III. helyezett: 143 katalógusszámú 
MANCI, apja: 23254 JÓKORA
Tenyésztő és tulajdonos: Derecske Petőfi 
Mg. Kft., Derecske
II. helyezett: 141 katalógusszámú  
ZSÓKA, apja: 20259 FRÉDI
Tenyésztő és tulajdonos: Petőfi Szövetke-
zet, Kocsér

I. helyezett: 142 katalógusszámú LÉNA, 
apja: 24585 KUNCSAFT
Tenyésztő és tulajdonos: Tálodi-Agrár 
Kft., Nagyvázsony

Anyatehén borjával kategória: 
III. helyezett: 156 katalógusszámú  
CSILLÁM, apja 14895 SOFŐR
Tenyésztő: Húshasznú Bt., Táplánszent-
kereszt
Tulajdonos: Őrségi Nemzeti Park Igaz-
gatóság, Őriszentpéter
II. helyezett: 154 katalógusszámú  
LOTTI, apja: 17076 ASTÓRIA
Tenyésztő és tulajdonos: Petőfi Szövetke-
zet, Kocsér
I. helyezett: 155 katalógusszámú  
ERIKA, apja: 15505 TAJTI
Tenyésztő: Húshasznú Bt., Táplánszent-
kereszt
Tulajdonos: Őrségi Nemzeti Park Igaz-
gatóság, Őriszentpéter

Húshasznú magyartarka Tenyésztői 
Nagydíjas egyed: 
155 katalógusszámú ERIKA, apja: 
15505 TAJTI
Tenyésztő: Húshasznú Bt., Táplánszent-
kereszt
Tulajdonos: Őrségi Nemzeti Park Igaz-
gatóság, Őriszentpéter

KÜLÖNDíJ

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 
különdíjat ajánlott fel Medve János ózdi 
tenyésztőnek húshasznú magyartarka faj-
tában a 77. Országos Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállításon való színvo-
nalas bemutatkozásért.

 A felvezető ügyességi versenyén a ma-
gyartarka fajtát bemutató felvezetők is részt 
vettek. Nagy sikerként értékelhető, hogy 
Antal András, a Derecske Petőfi Kft. hús-
hasznosítású magyartarka vemhes üszőjé-
nek felvezetésével II. helyezést ért el.

 Standunkon folyamatos volt a forgalom. 
Sokszor várni kellett, hogy vendégeink le 
tudjanak ülni, fel tudják tenni kérdéseiket. 
Jó néhány tenyészbika is elkelt az öt nap 
alatt. Többen kerestek pedigrés tenyészál-
latot, hízó alapanyagot nemcsak itthonról, 
hanem külföldről is. Erdélyből sokan ér-
keztek a kiállításra, információt gyűjtöttek 
a jövőbeni tenyészállat-vásárlásukhoz.

Naponta fajtabemutatót tartottunk. 
Délelőtt a „B” pavilonban a díjnyertes 
tenyészállatokon keresztül mutattuk be a 
fajtát, majd délután a Kincsem parkban a 
húshasznosításúak bemutatója követke-
zett. Az állatbemutatókra sokan voltak kí-
váncsiak. A tenyésztők számára a pénteki 
nap volt a legfontosabb, amikor a Föld-
művelésügyi Minisztérium miniszterétől, 
dr. Fazekas Sándor úrtól és a MÁSZ el-
nökétől, Fekete Balázs úrtól átvehették a 
megérdemelt díjakat, a tenyésztési nagy-
díjakat. Az utolsó, vasárnapi napon már 
kevesebb szakmai látogató volt a kiállítá-
son, inkább csak a városlakók jöttek el.  
A kiállítás este 19 órakor zárta kapuit, 
megkezdődött a hazaköltözés. Megér-
keztek az állatszállító járművek, és lassan 
kiürült a „B” pavilon. Hétfőn délben már 
egyetlen tenyészállat sem volt, elkezdő-
dött a bontás, takarítás.

A 77. OMÉK elérte célját. Úgy gon-
doljuk, sikerült a vidéket közelebb hozni 
a fővároshoz. A standokon komoly szak-
mai konzultációk folytak. Meg tudtuk 
mutatni, hogy a hazai élelmiszerek meg-
bízhatóak, egészségesek. Kézzel fogható-
vá, láthatóvá tettük, hogyan kerül a tej a 
pohárba, bemutattuk az általunk tenyész-
tett fajtát. Összehoztuk a korosztályokat 
egy-egy bemutató alkalmából. Megmu-
tattuk, milyen finom a tej és a házi sajt.

A 77. OMÉK-nak tanulságai is vol-
tak, melyek az elkövetkezendő időszak 
kiállításszervezését segíthetik, ha min-
denki figyelmesen végigkísérte az ese-
ményeket. Nagyon későn kötöttük a 
szerződéseket, de nekünk ahhoz, hogy jó 
kiállítás legyen a 77. OMÉK, már jóval 
a szerződések megkötése előtt el kellett 
kezdeni a munkát, sok energiát kellett 
befektetni. Sokkal jobban figyeltünk egy-
másra, segítettük és támogattuk a másik 
munkáját, mint 2 évvel ezelőtt. A szerve-
zés alatt tapasztalt hiányosságokat, prob-
lémákat meg kell beszélni, fel kell tárni 
az okokat, s a következő OMÉK szerve-
zésekor ezeket ki kell küszöbölni.

Úgy vélem, nekünk, magyartarka-te-
nyésztésben dolgozóknak sikerült a fajta 
legszebb egyedein keresztül bemutatni 
munkánk eredményét.
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Az állattenyésztők számára a 2014-2020 
közötti időszakra vonatkozó Vidékfej-
lesztési Program (VP) pályázati forrásai 
közül beruházási típusú támogatást első-
ként a trágyatárolók építésének támoga-
tására ír ki a Vidékfejlesztési Program 
Irányító Hatósági feladatait ellátó Mi-
niszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért 
felelős államtitkársága. Jelen cikk a pá-
lyázati felhívástervezet október végi ál-
lapota alapján készült. Javasoljuk, hogy 
a végleges felhívás megjelenéséig az itt 
leírt információkra csak tervezetként, tá-
jékoztatásként tekintsenek.

A trágyatároló építésének szükségessé-
ge elsősorban azokat az állattartókat, jel-
lemzően mikro-, kis vagy közepes méretű 
gazdálkodókat érinti, akik még nem ren-
delkeznek trágyatárolóval, és gazdálkodá-
si területük a legutóbbi területi átsorolást 
követően vált nitrátérzékennyé. A kijelölt 
területeken kívül nitrátérzékenynek mi-
nősül az országban bárhol elhelyezkedő:
• az egységes környezethasználati en-

gedélyezési eljárás alá tartozó állat-
tartó telep,

• nagy létszámú állattartó telep,
• valamint az állattartó telepekhez tar-

tozó trágyatárolók területe, illetve a 
trágyafeldolgozás területe.

A 2013. szeptember 1-jétől nitrát-
érzékeny területnek minősülő területeken 
lévő magánszemély háztartási igénye-
it meghaladó állattartás esetén a 6 havi 
hígtrágyatároló kapacitásnak 2014. dec-
ember 31., míg az istállótrágya-tároló 
kapacitásnak 2015. december 22-ig kell 
megvalósulnia. A támogatott trágyatáro-
ló-építés esetében a pályázóknak decem-
ber 22-ig támogatói okirattal kell rendel-
kezniük. 

A pályázati felhívás minden egyes Vi-
dékfejlesztési Programból finanszírozott 
támogatáshoz hasonlóan a www.palyazat.
gov.hu oldalon fog megjelenni a benyúj-
tási időszak kezdetét 30 nappal megelő-
zően. A támogatási kérelmet elektroni-

kusan, online módon, az Ügyfélkapun 
keresztül lehet benyújtani.

A támogatásból az alábbi technológi-
ákra, fejlesztésekre lehet pályázni:

1. Istállón kívüli trágyatechnológia
• Hígtrágya-elvezetés, trágyaszállítás 
• Trágyatárolás a tárolók lefedésének 

lehetőségével
• Trágyakezelés
• Trágyahasznosítás 
• Trágyafeldolgozás anaerob fermen-

tációval 
• Csapadék trágyarendszertől elkülöní-

tett elvezetése 
• Monitoring rendszer kialakítása

2. Istállón belüli trágyatechnológia
• Épített trágyakezelési technológia 
• Beszerelt technológiai berendezések 
• Áttelepíthető technológiai berendezé-

sek 

A jelenlegi felhívásból nem támogat-
ható a trágyaelhelyezéshez és kijuttatás-
hoz szükséges anyagmozgatás gépeinek a 
beszerzése.

A támogatási összeg egyéni beruházás 
esetén maximum 50 millió Ft, kollektív, 
legalább 3 állattartó összefogásával meg-
valósuló beruházás esetében ez az összeg 
maximum 150 millió Ft. A támogatási 
keretösszeg összesen 5,6 milliárd forint. 
Pályázatot az a mezőgazdasági termelő 
nyújthat be, aki igazolja, hogy a pályázat 
benyújtását megelőző évben a mezőgaz-
dasági tevékenységből származó jövedel-
me meghaladta a 6 000 euró Standard Ter-
melési Érték (STÉ) méretet. A támogatási 
keret 80%-ára a legfeljebb 1 275 000 STÉ 
üzemmérettel rendelkező termelők jogo-
sultak. Az STÉ-számításhoz javasoljuk a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlap-
ján található kalkulátort igénybe venni.

A támogatás maximális mértéke kö-
zép-magyarországi régióban az összes 
elszámolható költség 40%-a, a nem kö-
zép-magyarországi régióban az összes 

elszámolható költség 50%-a. A fiatal me-
zőgazdasági termelő számára, valamint 
kollektív beruházás esetén 10 százalék-
ponttal megemelt támogatási intenzitás 
jár az adott régióhoz tartozó alaptámo-
gatási intenzitáson felül. Amennyiben a 
fiatal gazdálkodók kollektív módon kí-
vánnak pályázni, csak abban az esetben 
jogosultak a kollektív beruházásból adó-
dó többletintenzitásra, amennyiben min-
den tag fiatal gazdálkodónak minősül.

A támogatott beruházáshoz előleg 
vehető igénybe, melynek mértéke az  
1 275 000 STÉ üzemméret alatt találha-
tó gazdaságok esetén megítélt támoga-
tás maximum 25%-a, az ezt meghaladó 
üzemméret esetén maximum 15%-a.

A pályázónak legalább a projekt 
összköltségének az igényelt támogatási 
összeggel csökkentett részét kitevő ön-
erővel kell rendelkeznie. Az önerő saját 
forrásból és az államháztartás alrendsze-
reiből származó egyéb támogatásból (pl. 
támogatott hitelből) is állhat. Az önerő 
rendelkezésre állását igazoló dokumen-
tumokat és nyilatkozatokat a kedvezmé-
nyezettnek legkésőbb az első kifizetési 
kérelemmel együtt szükséges benyújta-
nia. Amennyiben a kedvezményezett az 
egyszeri elszámolás lehetőségét választja, 
nem szükséges az önerőt igazolnia.

Az állattenyésztők számára további 
beruházásokra vonatkozó pályázati lehe-
tőségek kerülnek kiírásra az Agrár-vidék-
fejlesztésért Felelős Államtitkárság tervei 
és egy erre vonatkozó kormányhatározat 
alapján.

TRÁGyATÁROLóK ÉPÍTÉSÉnEK TÁMOGATÁSA
Takács	Attila  
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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AZ ELÉGEDETLEn GAZDÁK EGy nAPRA  

MEGBÉnÍTOTTÁK BRüSSZELT

Dr.	Füller	Imre	ügyvezető igazgató, MTE

2015. szeptember 7-ére a Copa-Cogeca 
(az európai gazdák és szövetkezetek ér-
dekképviseleti szervezete), valamint az 
Európai Tejtanács tüntetésre várta Eu-
rópa fővárosába, Brüsszelbe a gazdákat.  
A nyomott piaci helyzet a tejtermelőket, a 
zöldségtermelőket és a sertéstenyésztőket 
érinti a legnegatívabban. így informáci-
óink szerint 14 ország képviselői jöttek 
el, hogy az agrárminiszterek tanácsko-
zásán felhívják a figyelmet a kialakult 
igen komoly helyzetre, nyomatékosítsák, 
hogy a demonstráción megjelent gazdák 
hatalmas erőt képviselnek, és vannak kö-
veteléseik, melyeket a több ezres tömeg 
át is szeretne adni a megoldást kereső 
minisztereknek. A Tejtanács keményeb-
ben fogalmazta meg követeléseit, így ők 
a miniszterek tanácskozásának helyszí-
nére várták a résztvevőket, míg a Copa-
Cogeca szervezte tömeg többkilométeres 
gyaloglás után érte el a helyszínt.

A két szervezet 12 000 embert és  
2000 traktort várt a helyszínre.

A magyar delegáció 15 tagja úgy vélte, 
ez bőven meg is van. Egy jól felkészült 
szervező csapat fogta össze a tüntetést. 
Már a reptéren vártak bennünket a ma-
gyar szervezők. Két kisbusszal indultunk 
a vasútállomásra, majd egy órát vonatoz-
tunk a találkozási pontig. Már itt igazi 
parázsló, demonstrációs hangulat uralko-
dott, robbantak a petárdák, szóltak a sí-
pok, dobok. Néhány beszéd után elindult 
a tömeg a találkozási ponthoz. 3-4 kilo-
méteres utunk elején még csak itt-ott lát-
tunk rendfenntartókat, akik megpróbálták 
a tömeget a sugárút egyik felén a 3 sáv-
ban tartani, de ez sajnos nem sikerült, egy 
idő után a teljes sugárutat elfoglalta az 
emberáradat. Rengeteg tv-csatorna, fotó-
riporter is követte az eseményeket. Ahogy 
közeledtünk a belga, illetve az uniós épü-
letek felé, egyre több lett a gázálarcos, 
pajzzsal, fegyverrel és gumibottal fel-
szerelt rohamrendőr, a páncélozott harci 
jármű és az épületek körüli szögesdrót 
akadály, mely mögött két sorban álltak a 

rohamrendőrök, és tűrték a nyakukba hul-
ló szecskázott szalmát, az akadályokon 
égő raklapok és feketén füstölgő gumiab-
roncsok bűzét, füstjét. A mellékutcákon 
(négy forgalmi sáv) 3-4 sorban hatalmas 
traktorok – a legtöbb úgy, ahogy az istál-
lóból trágyásan elhozták – kilométeres 
sorokban. Még a mi szemünknek is fur-
csa volt a több ezer nagy traktor. A ke-
reszteződéseket üresen kellett hagyni, így 
is tettek, de a közepén több méteres láng-
gal égtek a raklapok, traktorgumik.

Mondhatjuk, Brüsszel megbénult, de 
szerintük nemcsak Brüsszel, hanem Bel-
gium is.

A 15 fős magyar csapatban a Tej Szak-
maközi Szervezet és Terméktanács, a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Ma-
gyar Állattenyésztők Szövetsége és a tej-
termelő tenyésztő szervezetek képviselői 
vitték a magyar zászlót és képviselték a 
hazai gazdálkodókat. A Magyartarka Te-
nyésztők Egyesületét Schweitzer József, 
Békési Imre MTE elnökségi tagok, egyben 
a Tej Szakmaközi Szervezet és Termékta-
nács elnökségi tagjai és dr. Füller Imre 
MTE ügyvezető igazgató képviselték.

Milyen eredményt ért el a tüntetés?  
Az Európai Bizottság javaslatára az Unió 
agrárminiszterei 500 millió eurós intéz-
kedéscsomagot fogadtak el.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG  
TERVEZETT INTÉZKEDÉSEI

1. Pénzügyi támogatások
• tagországokra lebontott célzott támo-

gatások
• az előrehozott közvetlen kifizetések 

mértéke 50% helyett 70%-ra növek-
szik

• (2015. X. 1-jén megjelent a bizottság 
határozata)

• egyes előrehozott vidékfejlesztési 
kifizetések elérhetik az éves keret 85 
%-át

• új finanszírozási eszközök az Európai 
Fejlesztési Banknál

• jövedelemstabilizáló lehetőségek a 
vidékfejlesztési programban

2. Piacstabilizáló intézkedések
• a magántárolási támogatás kiterjesz-

tése és új magántárolási rendszer 
létrehozása

• a marketing fokozása
• a tejpiaci figyelőrendszer erősítése
• új kétoldalú megállapodások
• új piacok megnyitása
• vidékfejlesztési támogatások promó-

ciós célokra

3. Intézkedések az élelmiszer-ellátási 
láncban
• új szakértői csoport létrehozása
• a tejcsomag 2016-os újratárgyalása

4. Egyéb intézkedések
• az iskolatejprogram módosítása
• tejtermékek a menekülteknek
• egyéb tagállami – marketing és de 

minimis – támogatások
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Augusztusban a görög állat-egészségügyi 
hatóság tudatta az Európai Unió tagál-
lamaival, hogy területén megjelent egy 
új megbetegedés, a bőrcsomósodáskór 
(angolul: lumpy skin disease), amely 
vérszívó ízeltlábúak által terjesztett, a 
szarvasmarhákat érintő vírusos betegség. 
A betegség nevét onnan kapta, hogy a 
megbetegedett állatok bőrében testszerte 
csomók jelennek meg.

ELŐFORDULÁS

A betegség korábban főleg Afrikában és 
a Közel-Keleten fordult elő, de 2015 au-
gusztusában megjelent Görögországban. 
Magyarországon és a környező orszá-
gokban a betegség ez ideig nem fordul 
elő.

Görögországba a szomszédos Török-
országból terjedt át a betegség, mely a 
korábbinál gyorsabb terjedést mutat.  
A betegség elleni védekezésként a görög 
állat-egészségügyi hatóság a vakciná-
zás mellett döntött. Az első vakcinázási 
kampányban 2015. szeptember 28-áig 
körülbelül 13500 szarvasmarhát oltottak 
be, mely az Évrosz regionális egységében 
található szarvasmarhák 100%-a. Eddig 
a dátumig Xánthi regionális egységében 
összesen 10196 állatot vakcináztak, és 
Rodope regionális egységében is meg-
kezdték a vakcinázást, eddig 1900 állatot 
oltottak be.

KÓROKOZÓ, TERJEDÉS

A betegséget a Capripoxvirus nemzet-
ségbe tartozó bőrcsomósodáskór-vírus 
(Lumpy skin disease virus, LSDV) okoz-
za. Elsődlegesen vérszívó ízeltlábúakkal 
(vektorokkal) terjed (pl. szúnyogok, le-
gyek vagy kullancsok), melyek fertőzött 
állatok vérével táplálkoztak. Ritka esetek-
ben állatról állatra is terjedhet a betegség, 
például a fertőzött állatokról leváló pörk-
kel, nyállal, orrváladékkal, tejjel vagy on-
dóval. Nem zárható ki a fertőzött nyállal 

szennyezett takarmány vagy víz felvéte-
lével történő fertőződés sem. A meleg és 
nedves idő kedvez a betegség terjedésé-
nek, ugyanis ilyenkor megnő a terjesztés-
ben szerepet játszó rovarok aktivitása.

TÜNETEK

A betegség tünetei lehetnek enyhék vagy 
súlyosak, fiatal állatokban a betegség álta-
lában súlyosabb tüneteket okoz. Az állatok 
lázasak, levertek és étvágytalanok lesznek. 
Szemük és orruk körül váladék jelenhet 
meg, és előfordulhat súlyvesztés, valamint 
tehenekben a tejtermelés csökkenése.

A legszembetűnőbb elváltozás, hogy 
az állatok testén 2-5 cm átmérőjű csomók 
jelennek meg a fejen, nyakon, háton, lá-
bakon, tőgyön és a farok tájékán. Ezek a 
csomók idővel elhalnak, és hegek marad-
nak vissza. A végtagok vizenyőssé válása 
miatt az állatok nem szívesen mozognak.

Gyakori szövődmény a tüdőgyulladás 
és a tőgygyulladás. Előfordulhat vetélés, 
méhen belüli fertőződés, valamint átme-
neti vagy végleges terméketlenség is.

LEHETSÉGES GAZDASÁGI KÁROK

A bőrcsomódosáskór komoly közvetlen 
és közvetett gazdasági károkat okozhat. 
Tejtermelés-csökkenést, bőrben okozott 
kárt és a betegség miatti szövődményeket.  
A veszteség akár 40–60% is lehet. Ezért 
kiemelten fontos a betegség mielőbbi fel-
ismerése és terjedésének megakadályozása.

Közvetett gazdasági kár az adott régi-
óra kiszabott Európai Uniós (élőállat és 
termék kivitelére vonatkozó) korlátozás-
ból fakad. Ennél súlyosabb kárt okozhat a 
3. országokkal történő kereskedelem ide-
iglenes vagy tartós leállása mind régiós, 
mind országos szinten.

FELISMERÉS, KEZELÉS, MEGELŐZÉS

A betegség gyanúja a jellemző tünetek 
alapján merül fel, de csak a fertőzött 

állatok közel fele mutat jellegzetes tü-
neteket. Ha az állattartóban felmerül 
a gyanú, akkor köteles haladéktalanul 
értesíteni az ellátó állatorvost vagy a te-
rületileg illetékes hatósági állatorvost.  
A fertőzöttség megerősítése víruskimuta-
tásra irányuló módszerekkel lehetséges. 
A bőrcsomósodáskór terjedésének meg-
előzése érdekében abban a gazdaságban, 
ahol a betegséget megerősítették, a teljes 
szarvasmarha-állományt állami kártalaní-
tás mellett le kell ölni. A hatóság járvány-
ügyi nyomozást végez, hogy kiderítse, a 
kórokozó hogyan kerülhetett be az adott 
állományba, illetve merre terjedhetett 
tovább. Kiemelten fontos a leölt állatok 
tartási helyeinek alapos takarítása és fer-
tőtlenítése!

A betegség kitörése körül védő- és 
megfigyelési körzeteket kell kialakíta-
ni. Az állatok és állati eredetű termékek 
kivitelének tilalmával az intézkedés fő 
célja a lehetséges új fertőzések, kitörések 
mihamarabbi megtalálása és a betegség 
terjedésnek megakadályozása, így a szar-
vasmarha-állományok védelme.

A betegség ellen rendelkezésre áll vé-
dőoltás (vakcina), de tagállami használata  

TuDnIVALóK 
A BŐRcSOMóSODÁSKóRRóL
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csak a betegség kitörése esetében és az Európai Bizottság jó-
váhagyásával lehetséges. A görög bőrcsomósodáskór-járvány 
leküzdéséhez a görög hatóság engedélyt kapott, hogy a hagyo-
mányos intézkedések mellett megkezdje az állatok vészvakci-
názását a betegséggel sújtott régiókban, így védekezve mind a 
saját, mind a többi tagállam szarvasmarha-állományainak fertő-
ződése ellen.

Mivel vérszívó ízeltlábúakkal terjedő betegségről van szó, a 
betegség megelőzését segítheti az állatok szúnyog és légy elleni 
szerekkel történő kezelése, de ez az intézkedés önmagában a be-
tegség terjedését csak lassítja.

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATOK

A bőrcsomósodáskór a szarvasmarhákat betegíti meg, em-
berre nem jelent semmilyen veszélyt sem a fertőzött állat, sem a 
fertőzött állatokból előállított élelmiszer.

Kérjük, amennyiben bőrcsomóso dás kórra gyanakszik, 
haladéktalanul értesítse szolgáltató állatorvosát vagy köz-
vetlenül az illetékes hatósági állatorvost!

A kormányhivatalok elérhetőségét megtalálja  
az alábbi honlapon: http://portal.nebih.gov.hu/hu/web/guest/
kormanyhivatalok

A betegségről és annak európai uniós helyzetéről a NÉBIH 
honlapján a friss hírek között, illetve az alábbi útvonalon 
találnak újabb információkat:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/gyakran-ismetelt-
kerdesek-a-borcsomosodaskorrol

A konferencia tervezett programja:
Levezető elnök: Dr. Wagenhoffer Zsombor MÁSz ügyvezető igazgató

10.00 Megnyitó – Dr. Wagenhoffer Zsombor MÁSz ügyvezető igazgató
10.05 Köszöntő – Dr. Márton István MSzSz társelnök
10.15 „Vidékfejlesztési Program 2020 – amit a húsmarhatartóknak tudni 
kell” – Dr. Viski József ME helyettes államtitkár 
11.00 „A húsmarhaágazatot érintő kormányzati intézkedések, támoga-
tási lehetőségek” – Szentirmay Zoltán FM főosztályvezető
11.45 „Állategészségügyi vonatkozások a húsmarhatenyésztésben” – 
Dr. Nemes Imre NÉBIH elnökhelyettes, Állategészségügyi és Állatvédelmi 
igazgató

12.15 KÉRDÉSEK – VÁLASZOK
12.45 EBÉD
13.45 Tagegyesületek oklevélátadása

13.50 „Támogatásokkal megvalósított beruházások finanszírozási hát-
tere – banki szemmel” Tresó István KHB szakértő

14.10 „XXI. századi lehetőségek a húsmarhatenyésztésben” – Dr. Kom-
lósi István egyetemi tanár, Debreceni Egyetem 
14.40 „A tömegtakarmány-gazdálkodás aktuális kérdései a húsmar-
haágazat szempontjából” – Dr. Orosz Szilvia ÁT Kft. takarmányanalitikai 
igazgató
15.10 „Folyékony kiegészítő takarmányok szerepe a kérődző állatok 
takarmányozásában” – Dr. Tóth Tamás egyetemi docens, Kaposvári 
Egyetem 

15.40 KÉRDÉSEK – VÁLASZOK
16.00 A tanácskozás befejezése

Regisztráció: Várjuk tagjaink jelentkezését a következő 
elérhetőségeken: email: info@magyartarka.hu;  
telefon, fax: +36 74 451 022; 7150 Bonyhád, Zrínyi u. 3.

A részvételi díj előzetes regisztráció esetén 3990 Ft.  
Köszönjük támogatóinknak, hogy ezt lehetővé tették!  
(Helyszíni jelentkezés esetén 6000 Ft)

ORSZÁGOS HÚSMARHAÁGAZATI KONFERENCIA Időpont : 2015. december 3. 10 óra
Helyszín: Aquaworld Hotel 1044 Budapest, Íves u. 16.



V. Németh Zsolt államtitkár látogatása az egyesület 
standján

Show-bírálat a B pavilonban
… alakul a sorrend

Rácz Dániel és Dr. Füller Imre az első helyezett  

vemhes üszővel

A tehén kategóriában is nehéz dolga 
volt a bírálónak

Az elsőborjas tehén kategória díjazottai balról jobbra:

I. díj: Szemes (Húshasznú Szarvasmarhatenyésztő Bt., Táplán-

szentkereszt), II. díj: Malvin (Petőfi Mg. Szövetkezet, Kocsér), 

III. díj: Lenke (Teveli Mg. Zrt., Tevel)

Versenyben a többlaktációs tehenek
A kategória nyertese: Csalfa  
(Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.)

Az OMÉK Kettőshasznú Magyartarka Tenyésztői Nagydíjas egyede Szemes (Húshasznú Szarvasmarhatenyésztő Bt., Táplánszentkereszt)

77. OMÉK, Budapest • 2015. szeptember 22-27. • fotó: Kovács-Mesterházy Zoltán, Mezősi Attila, Vágó Barnabás



Versenyben az anyatehén borjával kategória  legkiválóbb egyedei Bernd Luntz (Bajorország) döntése alapján a 

húshasznú vemhes üsző kategória győztese Léna 

(Tálodi-Agrár Kft., Nagyvázsony)

A borjas tehén kategória győztese és egyben az OMÉK 
Húshasznú Magyartarka Tenyésztői Nagydíjas egyede 
Erika (Őrségi Nemzeti Park Ig., Őriszentpéter)

A fajtabemutatók alkalmával... ...a díjazott tenyészállatok...

...kerültek bemutatásra

Mezősi Attila a 24289 Derecskei Krisztofer Heraldik tenyészbikával Fajtabemutató a B pavilonban és...
...a Kincsem Parkban
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Enyedi Zoltán a III. helyezett vemhes üszővel
Orsós Tibor az I. helyezett vemhes üszővel A díjátadó ünnepséget megtisztelte jelenlétével  

Dr. Fazekas Sándor miniszter is

Együtt a legjobbak
Ficsor Árpád (Dunaharaszti)  
a III. helyezett vemhes üszőért járó díjjal

Bodnár Lajos (Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.)  

az I. helyezett többlaktációs tehénért járó díjjal

Schweitzer József (Teveli Mg. Zrt., Tevel)  a III. helyezett elsőborjas tehénért járó díjjal Szocsics Vilmos (Húshasznú Szarvasmarhatenyésztő 

Bt., Táplánszentkereszt) a kategória győztes és a 

Kettőshasznú Magyartarka Tenyésztői Nagydíj boldog 

tulajdonosa

Rácz Károly a vemhes üsző kategória győztesének járó díjjal

77. OMÉK, Budapest • 2015. szeptember 22-27. • fotó: Kovács-Mesterházy Zoltán, Mezősi Attila, Vágó Barnabás



dr. Nyitrai Gabriella (Petőfi Mg. Szövetkezet, Kocsér)  
a II. helyezett elsőborjas tehénért járó díjjal Galamb Zoltán (Tálodi-Agrár Kft., Nagyvázsony) 

az I. helyezett vemhes üszőért járó díjjal

Major Károly (Derecske Petőfi Mg. Kft.)  
a III. helyezett vemhes üszőért járó díjjal

Kovács-Mesterházy Zoltán (ÖNPI) a Húshasznú  

Magyartarka Tenyésztői Nagydíjjal
Medve János ózdi tenyésztőnk  
egyesületi különdíjat kapott az OMÉK-on való színvonalas bemutatkozásért

A legszebb tőgyű tehénnek járó egyesületi különdíjat 

Szocsics Vilmos tenyésztőnk vehette át

Béni Sándor (Szentkirály) tenyésztőnk egyesületi különdíjat vett át a tenyésztési program magas szintű végrehajtásáért
Tamás Ferenc (Öregcsertő) tenyésztőnk  

egyesületi különdíjat kapott az OMÉK-on való 

színvonalas bemutatkozásért

Együtt a Nagydíjasok: Németh Balázs,  Szocsics Vilmos, Kovács-Mesterházy Zoltán,  Szennai Csaba
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Gégény Tünde azon kevés kezdő gazda közé 
tartozik, aki fiatal szakemberként és persze 
nem utolsósorban nőként állattartásra, állat-
tenyésztésre adta a fejét.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében já-
runk, ami nagyon melengeti szívemet, hisz 
jómagam is ebből a megyéből származom, és 
itt is élek.

A gazdálkodás kezdete az 1990-es évek-
re nyúlik vissza. Nagyszülei vásároltak egy 
tanyát, ami Gróf tanya névre hallgat. Tün-
de nagymamája ezen a tanyán született és 
nőtt fel. Nagyapja ide járt udvarolni. Ezt 
vették meg a helyi termelőszövetkezettől.  
A mellette lévő Nábrádi tanyát 1992-ben 
vásárolták meg, ahol azonnal juh- és szar-
vasmarha-tartással kezdtek foglalkozni. 
Ekkor már Tünde édesapja, Gégény Tibor 
is tevékenyen részt vett a munkálatokban. 
2002-ben megalakult az Allodium-Bereg 
Kft., amelyet családilag alapítottak. 2006 
környékén a kedvezőtlen piaci körül-
ményekre hivatkozva eladták az akkori 
charolais-állományt, és limousin és ma-
gyartarka állatokat vásároltak. Ezzel az 
állománnyal dolgoztak egészen 2013-ig, 
amikor Tünde édesapjával törzskönyvezett 
tenyészbika-előállító gazdaságokból „A” 
törzskönyves magyartarka állatokat kezd-
tek vásárolni a Gróf tanyára.

Elsőként Vértes Gábor köröstarcsai 
tenyészetéből származó egyedeket vet-
tek. 2014. év elején Vasvárról vásároltak  
11 üszőt, majd Derecskéről 3 növendéket. 
Év vége felé ugyancsak Vasvárról érkezett 
még 12 db tenyészüsző. 2015-ben ismét ér-
kezett nőivarú állomány, ugyanabból a te-
nyészetből. Az állomány mérete jelenleg 48 
db, a már itt született szaporulatokkal együtt.  
A vásárlásoknál alapkitétel volt, hogy csak 
„A” törzskönyves, szarvatlan állományt vá-
sároljanak. Ebben Egyesületünk volt segítsé-
gére a tenyésztőnek.

A gazdálkodás alapját 30 ha szántó biztosít-
ja, ami teljes mértékben saját tulajdonú. Itt ku-
koricát, búzát, napraforgót termesztenek. Van 
90 ha legelő, amiből 60 ha bérelt, Natura 2000 
oltalom alatt álló terület.

Lucerna területüket nagyon kevésnek tart-
ják, ezért a jelenlegi 3 ha-t 10 hektárra kíván-
ják bővíteni.

A legelőn is szűkösen férnek el néha, ezért 
pályázatot nyújtottak be a Nemzeti Földalap-
kezelőhöz egy 150 hektáros birtoktestre. 
Eredményt még nem közöltek, de nagyon 
bizakodnak a pozitív elbírálásban.

A vállalkozás gépesített, és rendelkeznek 
a legfontosabb eszközökkel, úgy mint fűka-
sza, rendsodró, bálázó. STEYR homlokra-
kodóval és egy MTZ-vel végzik a nagyobb 
takarmánymozgatásokat.

Etetnek nedves répaszeletet és almatör-
kölyt is. Örök kérdés a csurgalékmentes tá-
rolás, de a gyárak közelsége miatt gyakori 
szállítással tudják biztosítani a gazdaságos és 
gördülékeny ellátást.

Fejlesztési terveik között szerepel egy 
csurgalékmentes trágyatároló építése, az istálló 
tetőszerkezetének cseréje, valamint a telep zárt-
ságát szeretnék egy kerítésrendszerrel biztosí-
tani. Ehhez pályázati forrást kívánnak igénybe 
venni, ezért a többi gazdatársuk mellett ők is 
nagyon várják a már beígért, hamarosan megje-
lenő európai uniós fejlesztési kiírásokat.

BEMuTATKOZunK: GÉGÉny TünDE, FEhÉRGyARMAT

Vágó	Barnabás
küllemi bíráló, MTE

Ha elkötelezettnek érzed magad a 
magyartarka fajta tenyésztésében, 
s jövődnek tekinted a mezőgazda-
ságot, akkor JELENTKEZZ a Fiatal 
Magyartarka Tenyésztők Klubjába! 

Amit ajánlunk:
• részese lehetsz egy dinamikusan fejlő-

dő csapatnak, a Magyartarka Tenyész-
tők Egyesületének

• sok érdekes, jól képzett szakemberrel 
találkozhatsz,  
kapcsolatokat építhetsz

• teleplátogatások az országhatáron 
belül és kívül

• állattenyésztési napok csoportos 
látogatása

• belföldi és külföldi kirándulások
• különböző szakmai programok (külle-

mi bírálat, tenyészállatszemlék)
• kötetlen esték, ahol megoszthatod kre-

atív ötleteidet, miközben te is újabb 
ismeretekkel és kapcsolatokkal gyara-
podhatsz egy üveg bor társaságában

Várjuk minden fiatal és magát fiata-
losnak tartó, lelkes kollégánk jelent-
kezését az alábbi elérhetőségeken:

Kövesdi Réka
tel.: 06/70-489-3964
e-mail: reka.kovesdi@gmail.com

KedVes fiATAl TenyészTő!
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nyÁR VÉGI KIÁLLÍTÁSOK
FARMER-EXPO ÉS KAPOSVÁRI ÁLLATTEnyÉSZTÉSI nAPOK

Dr.	Húth	Balázs	–	Vágó	Barnabás

Idei évben 24. alkalommal nyitotta meg ka-
puit augusztus 19–22. között Debrecenben a 
Farmer-Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakkiállítás, a 10. Hortico 
Zöldség–Gyümölcs-Kertészeti Szakkiállítás, 
valamint negyedik alkalommal rendezték 
meg a Vadász-Expo Vadászati, Halászati, 
Természetjáró Szakvásárt. A helyszín idén is 
a Debreceni Egyetem Agrártudományi Köz-
pontja volt. A rendező V-TRADE Kiállítások 
Kft. már rutinos szervezéssel bonyolította le 
a szakmai tanácskozásokkal, konferenciák-
kal színesített, az agrárium egyik legjelentő-
sebb hazai seregszemléjét, melyre előzetesen 
mintegy 30 ezer látogatót vártak a szervezők.

– A Brüsszel által a napokban elfogadott 
vidékfejlesztési operatív program részeként 
a magyar gazdák az elkövetkező években 
olyan képzéseken vehetnek majd részt, ahol 
uniós támogatással módjuk nyílik a tudásukat 
felfrissíteni, illetve új ismeretekre szert ten-
ni – mondta Kiss Miklós, a vidékfejlesztési 
tárca államtitkára.

Az említett program keretében 2020-ig 
mintegy 1300 milliárd forint fejlesztési for-
rás jut a magyar vidékre, melynek elsődleges 
címzettjei a kis- és középvállalkozók lesznek. 
A prioritást élvező szektorok közül legfonto-
sabbak az élelmiszer-feldolgozás, a kertészet, 
valamint az öntözés-fejlesztés.

Jávor András, az egyetem rektorhelyettese 
beszédében kiemelte, hogy a következő évek-
ben rengeteg pénz érkezik az ágazatba, ezért 
kulcskérdés, hogy a források hatékony fel-
használása érdekében megtaláljuk a legjobb 
pályát, a legjobb játékrendszert és persze a 
legjobb játékosokat.

Az expó megnyitóján Jakab István, az Or-
szággyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök 
Országos Szövetségének (MAGOSZ) elnö-
ke jelképesen megszegte a megye kenyerét, 
amelyet előzőleg megáldott a református 
egyház lelkésze. Szabó Sándor, a Nemzeti 
Agrárkamara (NAK) megyei elnöke elmond-
ta: Hajdú-Biharból 113 gazda 32 tonna búzát 
ajánlott fel az ország kenyeréhez, amit Moh-
ácson sütnek meg.

 – Úgy tűnik, a Farmer-Expo már esőben 
is működik, hisz rengetegen voltak az első és 
második napon is, a kiállítók teljesen elége-
dettek, és azt mondják, az üzleti tartalom nem 
esőspecifikus – hallhattuk Vaszkó László vá-
sárigazgatót.

Egyesületünk idén a szoros kiállítási me-
netrend miatt (három állattenyésztési kiállítás 
bő egy hónap alatt…) nem bérelt kiállítóhe-
lyet. Magyartarka egyedek ettől függetlenül 
tagjaink jóvoltából természetesen láthatók 
voltak. A Derecske Petőfi Mg. Kft. „ETŰD” 
apaságú borjas tehenével, a Hajdúböszörmé-
nyi Béke Mezőgazdasági Kft. pedig JÁRÁS 
és AJTONY apaságú kettőshasznú vemhes 
üszőivel képviselte a magyartarka fajtát a  
24. Farmer-Expo-n.

A felázott talajon több állattenyésztési 
bemutató elmaradt. A szervezők szerint fej-
leszteni kell a kiállítás területét,  hogy esőben 
is megrendezhessenek minden  programot. 
„Ezzel kapcsolatban már  felvettük a kapcso-
latot a Debreceni Egyetemmel” – hangzott el.

Idén ismét találkozott az állattenyésztő 
szakma a kaposvári Pannon Lovasakadémián, 
a IX. Kaposvári Állattenyésztési Napok ke-
retében. A hagyományosan Szent Mihály 
napjához kötődő szakmai seregszemlére a 
Magyar Mezőgazdaság Kft., a Magyar Ál-
lattenyésztők Szövetsége és a Kaposvári 
Egyetem közös szervezésében szeptember  
4-6. között került sor. 

A tejelő szarvasmarhafajták, valamint 
a tenyésztőszervezetek, a tenyésztést szol-
gáló mesterséges termékenyítő vállalkozá-
sok, illetve a technológiai berendezéseket 
és eszközöket forgalmazó cégek pavilonjai 
a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a  

szarvasmarha-bemutatónak is helyt adó fe-
deles lovarda melletti csarnokban kaptak 
helyet. A kiállításon a korábbi évektől elté-
rően kevesebb tenyészállatot mutattak be a 
tenyésztők, ami elsősorban a kaposvári és az 
országos (OMÉK) seregszemle egymáshoz 
közeli időpontjával magyarázható.

A Magyartarka Tenyésztők Egyesüle-
tének taggazdaságai a fajta fejt változatát 
tehénnel és vemhes üszővel, míg nem fejt, 
húshasznosítású változatát borjas tehénnel 
és tenyészbikával mutatták be a látogatók-
nak. A kiállított kettőshasznosítású egyedek 
a Kapos vári Egyetem Tangazdaságából, míg  
a hús hasznosítású tenyészállatok a Húshasz-
nú Szarvasmarhatenyésztő Bt. nyőgéri, vala-
mint Kovács Ervinné pácsonyi tenyészetéből 
kerültek kiállításra.

Az alacsony létszám miatt a magyartar-
ka esetében show-bírálatot nem rendeztünk, 
ugyanakkor a húshasznú egyedeket – a ha-
gyományokhoz híven – anyai és terminál faj-
ták kategóriákban összevetettük. A Húshasz-
nú Szarvasmarhatenyésztő Bt. által kiállított 
borjas tehén és tenyészbika a terminál fajták 
csoportjában I. helyezést ért el.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a kiál-
lító tenyészeteknek a magyartarka fajta méltó 
és színvonalas bemutatását!

Sajnos, az időjárás nem volt kegyes a ren-
dezőkhöz, a kiállítókhoz és a látogatókhoz, 
ennek ellenére több mint 25 ezer érdeklődő 
kísérte figyelemmel a Kaposvári Állatte-
nyésztési Napok színvonalas programjait.
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A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 
és társszervezői 2015. augusztus 14-15-
én rendezték meg a XV. Tarka Marhafesz-
tivált, mely egyrészről a magyartarka, a 
Bonyhádot is híressé tevő szarvasmarha 
körül forog, másrészről a rendezvény tar-
kaságát mutatja.

A XV. Tarka Marhafesztivál megren-
dezését 20 kiemelt támogató és 29 tá-
mogató segítette, akik részben bonyhádi 
vállalkozások, cégek, de vannak a város, 
sőt, a megye határain túli támogatók is.  
A fesztivál fővédnökségét dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési miniszter, Potápi 
Árpád János miniszterelnökségi államtit-
kár és Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád 
város polgármestere vállalták el.

2015. augusztus 13-án berendeztük a 
területet, ahol nagyon sok önkéntes segítő 
vett részt a munkálatokban. Ezen a napon 
késő délután nyársra került a két „ökör”, 
megtörtént a fűszerezés, majd tíz óra kö-
rül meggyújtottuk a tüzet, elkezdődött a 
sütés.

Az első napon, augusztus 14-én a 
konferenciára érkezőket a regisztráció-
hoz rendelkezésre álló idő alatt a Városi 
Zeneiskola népzene tagozatának műsora 
várta. A fiatalokból álló zenekar a Völgy-
ség jellemző népdalait játszotta.

A XIX. Bonyhádi Állategészségügyi 
és Állattenyésztési Tanácskozás – or-
szágos agrárfórum 11 órakor kezdődött.  
A levezető elnök dr. Füller Imre ügyveze-
tő igazgató volt. Elsőként Filóné Ferencz 
Ibolyát, Bonyhád város polgármesterét 
kérte fel, hogy köszöntse a megjelenteket, 
és nyissa meg a XV. Tarka Marhafeszti-
vált. Polgármester asszony megnyitó 
szavai után az első előadó dr. Viski Jó-
zsef agrár-vidékfejlesztési programokért 
felelős helyettes államtitkár volt, előadá-
sának címe: „A Vidékfejlesztési Program 
aktuális kérdései” . A Vidékfejlesztési 
Programot a közelmúltban hagyta jóvá az 
Európai Unió, így fontosabb elfogadott 
elemeit első kézből hallhatták a részt-
vevők. A termelés-ellenőrzött, ITV-ben 

részt vevő magyartarka tenyésztők örö-
mére helyettes államtitkár úr elmondta, 
hogy a Vidékfejlesztési Program veszé-
lyeztetett fajta támogatási része az aktív 
populációval rendelkező tenyészetek ré-
szére még az idei évben elindul.

A következő előadó dr. Gyuricza Csa-
ba úr, a Mezőgazdasági és Vidékfejleszté-
si Hivatal elnöke volt. Előadásának címe 
„Állattenyésztési támogatások ez évi ta-
pasztalatai.” Elnök úr ismertette a 2015-
ben benyújtott összesített állattenyészté-
si támogatási kérelmeket, és beszélt az 
egyes jogcímekről is.

Harmadik előadónk dr. Nemes Imre, 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-
egészségügyi elnökhelyettese, állategész-
ségügyi és állatvédelmi igazgatója volt. 
Előadásának címe: „A kéknyelv beteg-
ség aktuális kérdései”. Elnökhelyettes úr 
szólt magáról a betegségről, az önkéntes 
vakcinázás támogatásáról és arról, hogy a 
kiállításokra hogyan vihetünk be tenyész-
állatokat.

Az előadások után kérdések következ-
tek. Először az írásban feltett kérdésekre 
válaszoltak az előadók, majd a résztve-
vők is kérdezhettek. A válaszadást kö-
vetően a levezető elnök felkérte polgár-
mester asszonyt, zárja be a konferenciát, 
majd Filóné Ferencz Ibolya kérésére az 
előadók csatlakoztak hozzá, és közösen 
szegték meg a nyársra húzott, omlósra 
sült ökröket. A konferencia résztvevői 
megkóstolhatták a házi csipetkés marha-
gulyást, melyet Fördős József és csapata 
főzött, és természetesen a sült ökröt is, 
melyet Gárdonyi Ferenc és munkatársai 
sütöttek egész éjszaka. A konferencia 
résztvevői késő délutánig beszélget-
tek egymással ügyes-bajos dolgaikról.  
A szakmai napról több televízió és újság 
is készített beszámolót.

A délutáni szórakoztató műsorok alatt 
Tarka-barka játszóházzal kedveskedtünk 
a kicsiknek, amely program ügyességi és 
fejlesztő játékokból állt.

A délutáni programok egy része a 
szabadtéri színpadon folytatódott szóra-
koztató műsorral, melyen fellépett a Vá-
rosi Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara, 
Figura Ede, Csobot Adél, A Köztársaság 
Bandája és a Dirr-Durr Trió.

2013-tól kétszínpados a Tarka Mar-
hafesztivál. A Szabadság téri színpadot 
a Perczel utca egy részének lezárásával 
a patika udvaron keresztül kötöttük ösz-
sze az eddig megszokott helyszínnel. Jó, 
hogy bővítettük a területet, mert a főzőcs-
kére jelentkezett csapatok így elfértek a 
szabadtéri színpad környékén. A Sza-
badság téri színpadon a Kowalsky meg a 
Vega adott élőkoncertet.

A napot utcabál zárta, a Wery-Take ze-
nekar húzta a talp alá valót.

A második napon reggel 8 órától lehe-
tett átvenni a délutáni főzőcskéhez a Ha-
gyományok ízek Régiók (HíR) védjegyet 
is elnyert magyartarka húst mindazoknak, 
akik beneveztek a főzőversenyre.

Mindenképpen itt az újság hasábjain is 
köszönetet kell mondani azoknak a tagja-
inknak, akik adományaikkal (magyartar-
kahússal, paprikával, csipetkével) támo-
gatták a rendezvényt:
• Aparhant, Heidecker János
• Bonyhád, Pannónia - Állattenyésztő 

Kft.
• Kakasd, Nemes János és családja
• Kocsér, Petőfi Mezőgazdasági Szö-

vetkezet
• Öregcsertő, Herkány Kft.
• Tevel, Teveli Zrt. 

A szórakoztató programok 10 órakor 
kezdődtek. Nagy sikere volt az „Elmés 
játékok játszóháza kicsiknek és nagyok-
nak” elnevezésű programnak, mely 10 
órától 18 óráig kötötte le nemcsak a gye-
rekeket, hanem az őket kísérő szülőket 
is. Délután 14.30-kor került sor a XIII. 
„Tarka” Fotópályázat díjainak átadására. 
A pályázat kiíróiként olyan fotókat vár-
tunk,  amelyek a szarvasmarháról, annak 
élőhelyéről szólnak. Nem volt kötelező 

XV. TARKA MARhAFESZTIVÁL
Dr.	Füller	Imre  
ügyvezető igazgató, MTE
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csak magyartarkát fotózni. A fotópályá-
zatra idén 316 alkotás érkezett 38 fotós-
tól, melyeket háromtagú zsűri bírált el. A 
bírálók 101 fotót találtak alkalmasnak a 
kiállításra. Az I. díjat a veszprémi Frank 
Szabó Sándor Őrszem című képe, a  
II. díjat a pécsi Kiss Imre Gyimesfelsőlok 
című fotója, a III. díjat a budapesti Kele-
men Sándor Hazaút című alkotása nyerte, 
a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének 
különdíját pedig Ritzl Zoltán bonyhádi 
alkotó Kíváncsi idegen című fotója kapta. 
Az idei évben a Magyar Bivalytenyésztők 
Egyesülete és a Magyar Szürke Szarvas-
marhát Tenyésztők Egyesülete is ajánlott 
fel különdíjat! A Magyar Bivalytenyész-
tők Egyesülete különdíját Gede Károly 
(Biatorbágy) Mindenkinek hasznos című 
fotója kapta,  a Magyar Szürke Szarvas-
marhát Tenyésztők Egyesülete különdí-
ját pedig Nagy Orsolya (Alsószentiván) 
Gyengédség című alkotása nyerte el. 
A kiállítás egy hónapon keresztül volt 
látogatható Bonyhádon, a Vörösmarty 
Mihály Művelődési Központ kiállítóter-
mében. Az elmúlt évtől a fotókiállítás 
vándorútra indult, így történt ez az idei 
évben is. 2015. október 16-tól tekinthető 
meg a Debreceni Egyetem Mezőgazda-
ság-, Élelmiszertudományi és Környezet-
gazdálkodási Karán.

A Magyar Vöröskereszt ezen a napon 
14-18 óráig rendkívüli véradást is szerve-
zett nagyon nagy sikerrel, hiszen sokan 
jöttek el vért adni. Azt mondják, ha egy 
szervezett véradáson ötvennél többen 
vannak, az már nagyon jó napnak számít. 
Itt a négy óra alatt több mint százan adtak 
vért!

15 órakor Filóné Ferencz Ibolya, vá-
rosunk polgármestere és dr. Füller Imre 
MTE ügyvezető igazgató pisztolylövéssel 
indították a „Főzőcskét”. Ismét rengeteg 
ember volt Bonyhád szabadtéri színpada 
környékén és a Perczel utca lezárt részén, 
a Szabadság téri színpadnál. A vendéglá-
tásra, főzőcskére levágott HíR-védjegyes 
magyartarka állatok élősúlyban idén 
közel 3 tonnát nyomtak. A szabadtéri 
színpad környékén felszálló füst jelezte, 
elkezdődött a főzés. A „Főzőcske” alatt 
neves előadóművészek szórakoztatták a 
jelenlévőket. A finom ételeket Nagy Ká-
roly mesterszakács mint a bíráló zsűri 
elnöke és dr. Égi Csaba, valamint Szabó 
Tibor,  Bonyhád város alpolgármesterei 
mint a bíráló zsűri tagjai kóstolták meg, 
majd döntöttek a helyezésekről. A he-
lyezettek baráti társaságok voltak. Az I., 
II. és III. helyezett egy-egy serleget és a 
Hungária Takarék jóvoltából ajándékcso-
magot kapott jutalmul.

A szórakoztató műsorok 15 órakor kez-
dődtek. Felléptek: a Kaposvári Roxinház, 
a Szöcske Akrobatikus Rock and Roll 
Klub, ByeAlex, az ABS zenekar, Somló 
Tamás. A Szabadság téri színpad előadói: 
Kárikittyom Anticeleb Orchestra, Spoon, 
Intim Torna Illegál. Nagyon sok rajongó 
eljött az előadásokra. Az előadóművészek 
az fellépést követően autogramot osztot-
tak a jelen lévő rajongóknak. A napot a 
fél kilenckor kezdődő buli zárta a Forte 
zenekar közreműködésével, akik szintén 
hazai pályán mutatkoztak be. Az esti bál 
közben egy pihenő erejéig rövid tűzijáték 
is szórakoztatta a közönséget.

Úgy gondoljuk, rendezvényünk elér-
te célját. Nagyon sokan voltak a szakmai 
napon, ahol mindenki számára érthető elő-
adásokat hallgathattak meg a Vidékfejlesz-
tési Programról, az idei évben benyújtott 
állattenyésztési támogatások tapasztala-
tairól, valamint a kéknyelv problémáról. 
Ismét több ezren kóstolták meg a HíR-
védjeggyel rendelkező magyartarkát, és 
főztek belőle igen finom ételeket. 

A XV. Tarka Marhafesztivál ismételten 
jól sikerült, nagyon sok résztvevője volt a 
szakmai napnak és a főzőcskének is. Akik 
eljöttek a szakmai napra és a rendezvény 
második napjára, igazán jól érezhették 
magukat.
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In MEMORIAM VÉRTES GÁBOR
(1950-2015)

Vértes Gábor István 1950. november 17-én született Mezőberényben. 
Egyszerű, falusi családban nevelkedett, szüleinek és testvérbátyjainak 
nagy szeretetében. Gondtalan, boldog gyermekévei Köröstarcsán tel-
tek, itt végezte az általános iskolát is. Azután Békésen, a Fémipari 
Szakiskolában folytatta tanulmányait, az ahhoz tartozó gyakorlatot 
pedig a mezőberényi KTSZ-ben teljesítette, és azzal együtt szerzett 
bizonyítványt is. Mindezek után szép reményekkel, tettre kész fiatal-
ként indult az élet útján. A helyi termelőszövetkezet kollektívájában 
kezdett dolgozni, majd a békéscsabai 8-as számú Volán Vállalatnál 
autóbusz-vezetőként tevékenykedett tovább.

Abban az időben ismerkedett meg Matuska Rózával, akivel a sor-
suk, az életük attól kezdve hosszú évtizedekre összefonódott. 1976. 
május 15-én házasságot kötöttek, és 39 évet töltöttek el együtt, nagyon 
sok munkával, a családért való, kitartó helytállással, megértő szeretet-
ben, egymást segítő, boldog családi harmóniában.

Közös életüket még nehéz körülmények között, Pécelen kezdték, 
és az elkövetkező időkben – a jobb megélhetés reményében – 6 évet 
éltek Budapesten.

Munkáséveit a házasságkötésüket követően, 1976 szeptemberétől 
Budapesten, a Belügyminisztérium alkalmazásában, szintén gépko-
csivezetőként folytatta. Itt örök életre szóló élménnyel gazdagodott, 
amikor 1978-ban a Ferihegyi Repülőtérről ő szállíthatta állomáshe-
lyére az Amerikából „hazatérő” magyar királyi koronát.

Eközben megszülettek gyermekeik, 1980-ban Gábor, 1982-ben pe-
dig Veronika.

Gépkocsivezetői munkája mellett azonban az egész család, így az ő 
egész életét is végigkísérte az elődeitől, génjeiben örökölt természet, 
különösen a vadászat kiolthatatlan szeretete.

Ez a nagyon szép és nemes hivatás emelkedett szívében, lelkében 
magasabb szintre akkor is, amikor a Fővárosban eltöltött 6 év után 
családjával Hajdú-Bihar megyébe költözött, ahol főállású vadőrként 
tevékenykedett tovább. Már abban az időben belekezdett egy más irá-
nyú tevékenységbe is, hiszen ott vásárolta szarvasmarha-tenyészeté-
nek első egyedeit.

Tevékeny, tartalmas élete során, a munka és a család mellett azon-
ban mindig is vállalta a mindennapi élet és a sors kihívásait, vállalta 
a tanulást, ismereteinek további bővítését, így a középfokú, mezőgaz-
dasági szakképzettség és más, a munkájához, a mindennapi életéhez 
kapcsolódó nélkülözhetetlen szakmai ismeretek megszerzését is.

Egészsége azonban fiatalon megromlott, és ebből eredően nyugál-
lományba helyezték.

Ahogy fizikai ereje újból erősödött, fejleszteni kezdte a szarvasmar-
ha-állományát, majd 1989-ben hazaköltöztek Köröstarcsára.

A rendszerváltás és a privatizáció időszaka újabb megmérettetést és 
addig talán ismeretlen, újabb feladatokat hozott az életébe. Ám bízott 
tudásában, szorgalmában és abban a törekvő, tettre kész gondolko-
dásmódban, mely a további évek munkájában, sikereinek elérésében 
számára nélkülözhetetlen jelentőséggel bírt.

Állatállományának, vállalkozásának intenzív fejlesztésébe kezdett, 
földet, kiváló, magas tenyészértékű jószágokat vásárolt, a telephelyén 
gazdasági épületeket emelt, családi otthont teremtett. 2004-ben vásá-
rolta első magyartarka üszőit Gencsapátiból, a következő évben pedig 
Mezőhegyesről. Az azóta eltelt évek kitartó helytállása meghozta a 
tenyésztői munka eredményességét is.

Az egykori, a Belügyminisztertől kapott kitüntetése évtizedekkel 
később, kiváló tenyésztői munkája után újabbakkal gyarapodott. Te-
nyésztői díjak, kiállítások, elismerések, közöttük a 2000-ben részére 
adományozott „Aranykoszorús Gazda” vagy a 2009-ben átvett Mi-
niszteri Elismerő Oklevél és a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 
általi elismerések, kitüntetések is azt igazolják, hogy akkor, több  

évtizeddel ezelőtt jól döntött, amikor vállalkozásának ezt az irányt 
választotta.

Tenyésztői munkája eredményességét olyan tenyészbikák fém-
jelzik, mint a 22166 Vértesfarm Hasonló Hochkogl vagy a 22658 
Vértesfarm Irgó Weinold.

Mindezeken túl azonban a vadászat területén is fáradhatatlanul, el-
ismerésre méltóan tette a dolgát, hiszen a VadCoop Bérkilövő Vadász-
társaság több kitüntetéssel is elismerte és megköszönte kiemelkedő 
társadalmi munkáját, melyet a Társaság eredményességéért végzett.

Az élet különböző területein azonban – a mai világ nehéz gazdál-
kodási körülményei között – bizonyára nem tudott volna egyedül, tá-
masz nélkül ilyen szintű sikereket elérni. Időközben felnőtt gyermekei 
és felesége biztonságos hátországot jelentettek neki.

Mindemellett a vadászat is – az utolsó pillanatig – szorosan hozzá-
tartozott az életéhez, hiszen az azzal kapcsolatos teendők minden gon-
dolatát áthatották. Sok barát, jó ismerős vette körül, akikkel mindig 
jó kapcsolatot ápolt, és akik szintén segítették őt mindenben, amiben 
csak tehették.

Családszerető, vidám, barátságos egyéniségnek ismerhettük őt. 
Olyannak, aki az életét meghatározó munkák, feladatok, tennivalók 
mellett igyekezett a kikapcsolódásra is időt szakítani. Nagyon szere-
tett utazni, és ennek köszönhetően feleségével, családjával bejárták 
Európa számos országát, ahonnan sok-sok kellemes élménnyel tér-
hettek haza.

Felesége, gyermekei mellett 3 unokája aranyozta be élete utóbbi 
éveit.

Egészségi állapotát háziorvosának és gyógyszereinek segítségével 
sokáig elfogadható szinten tudta tartani. Azonban egy évvel ezelőtt 
döntően rosszabbra fordult az állapota, súlyos betegség támadta meg 
szervezetét. 

Rendszeres gyógykezelések követték egymást, otthon pedig felesé-
gének, gyermekeinek, családtagjainak odaadó segítsége és gondosko-
dása vette körül a nap minden pillanatában.

A tavaszi javulás azonban nagyon rövid ideig tartott, és azután a 
gyengülés folyamatát megállítani, sajnos, nem lehetett. Ő maga mér-
hetetlen türelemmel, méltósággal viselte a betegségével és a gyógyke-
zelésekkel járó megpróbáltatásokat.

Emlékét megőrizzük!
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Filóné Ferencz Ibolya Bonyhád város polgármestere 
köszönti a résztvevőket Dr. Füller Imre ügyvezető igazgató a rendezvény 

levezető elnöke

Dr. Gyuricza Csaba (MVH elnök) előadásában részletesen 
összefoglalta az állattenyésztést érintő támogatásokat

Fördős József és csapata
Az idei rendezvényt is nagy érdeklődés kísérte

A sült ökör megszegése

A Tarka Fotópályázat kiállítása
Számos szabadtéri program szórakoztatta az 

érdeklődőket

A helyi kézműves termékek megvásárlására is lehetőség volt
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A Tarka Fotópályázat díjkiosztása
A Magyar Bivalytenyésztők Egyesületének  

különdíját Buru László elnökségi tag adta át

Együtt a díjazottak: Buru László, Gede Károly (különdíj), 
Kiss Imre (II. díj), Frank Szabó Sándor (I. díj),  
Ritzel Zoltán (MTE különdíj)

Kowalsky meg a Vega koncert Rengeteg szórakozni vágyót 
vonzott az idei rendezvény is

Csobot Adél koncertje

Somló Tamás koncertje
Elmés játékok játszóháza gyermekeknek

„Főzőcske”


