A 25. Szentlőrinci Gazdanapok
díjazottjainak listája
2018. augusztus 10. - 2018. augusztus 12.
Szentlőrinc

A 25. Szentlőrinci Gazdanapok kiállítási nagydíjai
Megnevezés

25. SZENTLŐRINCI
GAZDANAPOK
NAGYDÍJA

25. SZENTLŐRINCI
GAZDANAPOK
ÉLELMISZERIPARI
NAGYDÍJA
25. SZENTLŐRINCI
GAZDANAPOK MEZŐGÉP
KIÁLLÍTÁSI
NAGYDÍJA

25. SZENTLŐRINCI
GAZDANAPOK
MEZŐGAZDASÁGI
NAGYDÍJA

25. SZENTLŐRINCI
GAZDANAPOK INNOVÁCIÓS
NAGYDÍJA

25. SZENTLŐRINCI
GAZDANAPOK
KISTERMELŐI
NAGYDÍJA

BARANYA MEGYEI
VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
KIÁLLÍTÁSI NAGYDÍJA

Díjazott kiállító

Indoklás

HPM-Design Kft.
TRABERT-HOF

A Baranya Megyei Értéktár tagja. A magyar
gasztronómiában újra felélesztették a dunántúli
sváb hagyományokat, amellyel trendet teremtettek
a
„csúcsgasztrológiában”,
a
legrangosabb,
nemzetközileg elismert magyar szalámi versenyen
Fekedi Stifolder termékeikkel magasan megelőzték
a mezőnyt.

BOGÁD-HÚS Kft.

A XXI. században is képesek a hagyományos
ízvilág fenntartása mellett házias termékeket
előállítani, kiemelt fontossággal bír náluk a
tradicionális termékgyártás. Országos szinten is
elismert, mint húsipari termékgyártó.

Pécsi AGROKER Kft.

Fliegl ADS 60 trágyaszóró pótkocsi, mely új
technológiai elemekkel a gazdák számára
hatékony és gazdaságos szerves trágya kijuttatást
tesz lehetővé.

EuroChem Agro
Hungary Kft.

ENTEC nitrogénműtrágya, mely olyan kívánatos
tulajdonságokkal rendelkezik, melyek a növény
fejlődése szempontjából hatékonyak és bármely
időjárási körülmények mellett alkalmazhatók,
gátolja a növény káros túlnövését, mely a
talajéletre ártalmatlan.

FOTELGAZDA Kft.

Innovációjával olyan piaci rést talált meg, olyan
„szolgáltatási terméket” alkotott meg, mely az
egészséges élelmiszerre vágyó fogyasztók és a
hagyományos állattenyésztést folytató gazdák
között, a kereslek és a kínálat oldalán egyaránt
egyensúlyt teremt, új korszakot nyit meg
hazánkban.

Mihálovics Péter Gábor

Fürjtojásból készít hagyományos kézműves
termékeket,
melyek
kizárólag
természetes
összetevőkből állnak. Náluk a hangsúly az
egészség megőrzésében van.

Agrotec Magyarország Kft.

New Holland T7 erőgép, melynek fő ismérvei:
gazdaságosság, továbbfejlesztett hatékonyság,
eco blue technológia és a legszigorúbb emissziós
megoldások biztosítása, mely gazdaságilag
hatékony és egyben környezetbarát.

A 25. Szentlőrinci Gazdanapok különdíjai
Megnevezés

Díjazott kiállító

Indoklás

GARAT Kft.

A tavalyi évben termelői tulajdonba került mohácsi
malom hazai gabonákból készített kiváló
minőségű, tradicionális, adalékanyag-mentes
lisztjeiért.

A BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
KÜLÖNDÍJA

Horváth Béla és Vivien

Horváth
Béla
a
Magyar
Dinnyetermelők
Egyesületének Baranya megyei alelnöke, és
kiemelt
minőséget
előállító
ormánsági
dinnyetermelő,
lánya
Vivien
a
Magyar
Dinnyetermelők
Egyesületének
országos
szóvivője. A különdíjjal a kormányhivatal azt az
állhatatos munkát kívánta megköszönni, melynek
eredményeként létrejött a kiváló magyar dinnyéket
országosan megjelölő „védjegy”. A dinnyén
található címke tájékoztatja a vásárlót arról, hogy
magyar dinnyét vásárol, valamint a megye
megjelölésével a termőhelyről, és a termelői
azonosítóról.

A NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA
BARANYA MEGYEI
IGAZGATÓSÁGÁNAK
TÁRSASVÁLLALKOZÁSI
KÜLÖNDÍJA

BOGÁD-HÚS Kft.

A precíz megbízható igényes magas minőségű
hagyományos termékek előállításért.

Kaba Lamine Patrik

A
kontinensek
ízvilágának
harmóniája
megtalálható az egyedi termékeiben, NyugatAfrikától a svájci Alpokon át az almáskeresztúri
dombokig.
Rugalmas
fiatalos,
lendületes,
életigenlő szemlélet árad a termékeikből és az
előállítókból is.

BARANYA MEGYEI
VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
KÜLÖNDÍJA

K & B Gépudvar Kft.

A 2,5 és 6,0 méter munkaszélességű kompakt
tárcsa család bemutatásáért, melyben a
megjelenő technológiai újszerűség mellett a ma is
nagyon fontos ár/érték arány is megjelenik.

SZENTLŐRINC VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÜLÖNDÍJA

Schierer Zsolt

5 éve Szentlőrincen a teljes termékpályát maga
termeli meg a szántóföldtől az asztalig.

BARANYA MEGYEI
MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK
SZÖVETSÉGÉNEK KÜLÖNDÍJA

A NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA
BARANYA MEGYEI
IGAZGATÓSÁGÁNAK EGYÉNI
VÁLLALKOZÁSI KÜLÖNDÍJA

A ZSŰRI KÜLÖNDÍJA

Fay Automatika Kft.

Hűtőház és hűtőkamra hűtésének megoldása,
melyet napjaink élelmiszeripari trendjeihez
igazodva alakítottak ki, magyar technológiai
innováció alkalmazásával, melynek fő ismérvei,
hogy nem képződik jégréteg, mely így jóval
higiénikusabb, a folyamat olvasztás nélküli ezért
jelentős
energiamegtakarítást
is
biztosít
felhasználójának.

FAIR-EXPO KFT.
KREATÍV MEGJELENÉS DÍJA

Horvát Köztársaság
közösségi standja

Látványos, egyedi megjelenésük mellett nagy
gondot
fordítottak
a
kiállítók
közvetlen
bemutatkozási lehetőségének biztosítására is.

A 25. Szentlőrinci Gazdanapok állattenyésztési díjai
Megnevezés

MAGYAR ÁLLATTENYÉSZTŐK
SZÖVETSÉGÉNEK
TENYÉSZTŐSZERVEZETI
KÜLÖNDÍJA

MAGYAR ÁLLATTENYÉSZTŐK
SZÖVETSÉGÉNEK KISÁLLATTENYÉSZTŐI KÜLÖNDÍJA

MAGYAR HIDEGVÉRŰ
LÓTENYÉSZTŐ ORSZÁGOS
EGYESÜLET TENYÉSZSZEMLE
DÍJA
I. HELYEZETT

MAGYAR HIDEGVÉRŰ
LÓTENYÉSZTŐ ORSZÁGOS
EGYESÜLET TENYÉSZSZEMLE
DÍJA
II. HELYEZETT

MAGYAR HIDEGVÉRŰ
LÓTENYÉSZTŐ ORSZÁGOS
EGYESÜLET TENYÉSZSZEMLE
DÍJA
III. HELYEZETT

25. SZENTLŐRINCI
GAZDANAPOK
TENYÉSZSZEMLE KÜLÖNDÍJA

Díjazott kiállító

Indoklás

Magyar Hidegvérű
Lótenyésztő Országos
Egyesület

Az Egyesület hosszú évek óta kimagasló
szakmai színvonalon szervezi a hidegvérű
fajták bemutatkozását a kiállításon. Az idei
jubileumi rendezvényen az ünnephez méltóan
nagy létszámban, kiválóan felkészítve hozták
el tenyészállataikat a tenyésztők. Az
Egyesület
fajtabemutatót,
bírálatot
és
fogatbemutatót is szervez.

Fejes Jánosné

Fejes Jánosné, Kati néni, 1995 óta a kisállat
kiállítás szervezésében, mind tenyésztő és
mind szervező óriási és töretlenül kitartó
munkát végzett annak érdekében, hogy a
megyei
kisállattenyésztők
bemutatkozhassanak és ezáltal népszerűsíthessék
tenyésztői munkájukat, eredményeiket.

Regina, magyar hidegvérű
kanca
tenyésztő: Bisztricz Lajos
(Hobol)
tulajdonos és kiállító:
Bisztricz Zoltán (Hobol)

Dóra, magyar hidegvérű
kanca
tenyésztő: Kassanin Milán
(Lippó)
tulajdonos és kiállító:
Szentpétery Szabolcs (Vízvár)
Csinos, magyar hidegvérű
kanca
tenyésztő, tulajdonos és
kiállító: Pekár László
(Pereked)

Pekár László

Küllemi bírálat alapján a bíráló bizottság a
lovat a legmagasabb pontszámmal értékelte.

Küllemi bírálat alapján a bíráló bizottság a
lovat a 2. legmagasabb pontszámmal
értékelte.

Küllemi bírálat alapján a bíráló bizottság a
lovat a 3. legmagasabb pontszámmal
értékelte.

Pekár László perekedi tenyésztőnek a
kiállításon bemutatott egyöntetű magyar
hidegvérű
saját
tenyésztésű
kancák
bemutatásáért.

MAGYAR HIDEGVÉRŰ
LÓTENYÉSZTŐ ORSZÁGOS
EGYESÜLET KÜLÖNDÍJA

Vargáné Pozsgai Ivett,
magyarszéki hidegvérű
lótenyésztő

A 25. Szentlőrinci Gazdanapokon kiállított
hidegvérű tenyészkancákért

MAGYAR HIDEGVÉRŰ
LÓTENYÉSZTŐ ORSZÁGOS
EGYESÜLET KÜLÖNDÍJA

Miklós Gergő nagyhajmási
hidegvérű lótenyésztő

A 25. Szentlőrinci Gazdanapokon kiállított
hidegvérű tenyészkancákért

MAGYAR HIDEGVÉRŰ
LÓTENYÉSZTŐ ORSZÁGOS
EGYESÜLET KÜLÖNDÍJA

Szalai Bence Dániel
kaposfüredi hidegvérű
lótenyésztő

A 25. Szentlőrinci Gazdanapokon kiállított
hidegvérű tenyészkancákért

A MAGYAR HIDEGVÉRŰ
LÓTENYÉSZTŐ ORSZÁGOS
EGYESÜLET KÜLÖNDÍJA

Takács Ákos taszári
hidegvérű lótenyésztő

A 25. Szentlőrinci Gazdanapokon kiállított
hidegvérű
tenyészkanca
és
csikója
bemutatásáért.

A 25. Szentlőrinci Gazdanapok jubileumi díjai
Megnevezés

25. SZENTLŐRINCI
GAZDANAPOK
JUBILEUMI DÍJA

25. SZENTLŐRINCI
GAZDANAPOK
JUBILEUMI DÍJA

25. SZENTLŐRINCI
GAZDANAPOK
JUBILEUMI DÍJA

25. SZENTLŐRINCI
GAZDANAPOK
JUBILEUMI DÍJA

25. SZENTLŐRINCI
GAZDANAPOK
JUBILEUMI DÍJA

25. SZENTLŐRINCI
GAZDANAPOK
JUBILEUMI DÍJA

25. SZENTLŐRINCI
GAZDANAPOK
JUBILEUMI DÍJA

Díjazott

Indoklás

Vesna Haluga

A Horvát Köztársaság tiszteletbeli főkonzul
asszonya részére a partnerországi program
elindításában és megvalósításában nyújtott
kiemelkedő segítségéért és partnerségéért.

Berki Gyula

A Bicsérdi Arany-Mező Zrt. vezérigazgatója, aki
1995 óta tenyészállataival, élelmiszertermékei
bemutatásával és kiemelkedő támogatásával
segíti a Szentlőrinci Gazdanapokat.

Szögi István

1996 óta évről évre résztvevője a kiállításnak.
Személyét nem csak mi szervezők, hanem a
kiállítóink
közül
is
bizonyára
számosan
megkedvelték. Sokszor nem csak kiállítóként,
hanem
kiváló
gasztronómusként
is
megismerhettük, hiszen nemrég ő volt a főszakács
a kiállítók partján.

Mézner József

1996-ban először még HERBIFORG Bt., majd
később a Top-Farm, ma a VELOX-KER Kft.
tulajdonosaként
folyamatosan
partnerünk;
nemcsak kiállítónk, hanem a traktoros versenyünk
és 3 éve sikeres szántóföldi bemutatónk
társszervezője is egyben.

Zsigmond Ágnes

Az Agro Napló laptulajdonosa, mint legrégebbi
média partnerünk 1998 óta vesz rész és tudósít
évről évre a kiállítás eseményeiről, s aki az idei
évben ötletet adott és szervezőként oroszlánrészt
vállalt, hogy elindulhasson a ma fiataljai, a jövő
gazdálkodói részére a „Gazdanapok ÁSZAI”
szakmai vetélkedő.

Arató Barna

Vásárunk életébe hozta a mára már kiemelkedő
lovas versennyé vált Szentlőrinci Vágtát, mellyel a
Szentlőrinci Gazdanapok ismét egy újabb
„térképre” került fel.

Végh Gábor

Immár 24 éve végzi magas színvonalú szakmai
tevékenységét,
melynek
köszönhetően
a
Szentlőrinci Gazdanapok a Dél-Dunántúli régió
legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari
szakkiállításává nőtt, ezáltal is közvetítve a rég
elfeledett – mezőgazdasághoz, illetve kézművesés élelmiszeriparhoz kötődő – hagyományokat és
értékeket.

