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A 26. Szentlőrinci Gazdanapok kiállítási nagydíjai
Megnevezés

Díjazott kiállító

Indoklás

Pécsi AGROKER Kft.

A megye és a régió mezőgazdaságát generációk
óta szolgálja termékeivel és szolgáltatásaival, s
ennek a több évtizedes szerepvállalásának
elismeréseként kapta a díjat.

Szigetvári Hús Kft.

A szabadságharc után a Biedermann birtokon
elindult minőségi húsfeldolgozás hagyományainak
megőrzéséért és felelevenítéséért, mely egy mai
minőségi termékben jelenik meg; a májas Drotter
Ervin húsipari szakemberről kapta nevét.

TOMELILLA Kft.

A Kverneland DTX kombinált lazító bemutatásáért;
az eszköz a forgatás nélküli talajművelés
időtakarékos és szakmailag hatékony eszköze, 40
cm-es mélységben lazít, így kiválóan alkalmazható
a
mai
precíziós
megoldásokra
törekvő
gazdaságokban.
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Helyből Finomat
Szövetkezeti
Együttműködés

Baranya megyei önkormányzatok által alakított
szociális szövetkezeti társulás, több embernek
munkát és megélhetést ad. Helyi mezőgazdasági
termelést folytatnak, saját maguk által előállított
nyersanyagokból kézműves termékeket állítanak
elő kiváló minőségben. A társulás saját boltjaiban
és jelentős vendéglátó egységek konyháin
értékesíti termékeit, tökéletes példái a farmtól az
asztalig elvnek.
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Hobbi Kert
Bódis János és Horgas
Tímea kistermelői családi
gazdasága

Nagymamáink által készített szörpök ízvilágát őrző
eperszörp
bemutatásáért;
az
eper
saját
gazdaságukban termelik, a szörp pedig kizárólag
természetes anyagokat tartalmaz.

Chilion Magyarország Kft.

Mint helyi kistermelők, évről évre innovatív
termékfejlesztéseket hajtanak végre, igyekeznek
követni az európai trendeket, mindeközben
figyelembe veszik a baranyai és magyar ízvilágot.
Egészen egyedi termékük a mangóval ízesített
chili, mely méltán elismerést érdemel.
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BARANYA MEGYEI
VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
KIÁLLÍTÁSI NAGYDÍJA
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Díjazott kiállító

Indoklás

BARANYA MEGYEI
MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK
SZÖVETSÉGÉNEK KÜLÖNDÍJA

Szigetvári Hús Kft.

Évtizedes múltra visszatekintő, kiemelkedő
szakmaiságú, élelmiszeripari és mezőgazdasági
tevékenységéért.

Erdélyi Magyar Gazdák
Egyesületeinek
Szövetsége

A gazdaszövetséget egész Erdély területéről, 21
gazdaegyesület széles összefogásával hozták
létre. A Partiumból, Máramarosból, KözépErdélyből és Székelyföldről 1800 gazdálkodót és
mezőgazdászt
számláló
gazdaszövetség
célkitűzése a falugazdász-hálózat létrehozása, a
gazdakataszter felállítása, az agráriumon belüli
közös gondolkodás és cselekvés, valamint a
családi, kis és közepes méretű gazdaságok
érdekeinek képviselete. A gazdaszövetség
tevékenységében fontos szerepet tölt be a
magyar kormány határon túli gazdasági fejlesztési
terveiben való részvétel.

A NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA
BARANYA MEGYEI
IGAZGATÓSÁGÁNAK
TÁRSASVÁLLALKOZÁSI
KÜLÖNDÍJA

Dr. Ács Imre
Ácsligeti Pumi Kennel

Magyarország egyik legrégebbi pumitenyésztő
szakembere, szerte a világon megtalálhatók
tenyészetéből az egyedek. Az elmúlt évtizedek
során több világgyőztes utód származik a
kenneléből. Magyarországon és nemzetközi
szinten is meghatározó szerepet tölt be a
pumitenyésztésben.

A NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA
BARANYA MEGYEI
IGAZGATÓSÁGÁNAK EGYÉNI
VÁLLALKOZÁSI KÜLÖNDÍJA

Dombai Jersey Farm

A gazdák a pellérdi lankákon legelő szelíd, szép
állatok kiváló minőségű, magas beltartalmú
tejéből készítik az egyedi ízvilágú tejtermékeket..

BARANYA MEGYEI
VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
KÜLÖNDÍJA

Dóczi Ferenc Krisztián

A bemutatott homoktövis takarmány alapanyag
állattenyésztésben alkalmazva jó hatást fej ki a
szervezet
védekezőképességének
és
immunrendszerének
erősítésével.
Lovaknál
kedvezően hat a gyomorfekélyre, fokozza a
nyálkahártya felszínének vízáteresztő képességét,
gyorsítja a regenerációt.

SZENTLŐRINC VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POSZTUMUSZ KÜLÖNDÍJA

Dr. Péterfia Tamás

A BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
KÜLÖNDÍJA

A Szentlőrinci Gazdanapok elindításáért.

RUBIN Kft.

Hidegen sajtolt magolaj, mely 100%-ban
természetes, antioxidánsokban, E vitaminokban,
Omega 6 és linolsavakban gazdag, luteint,
zeataxint és béta-karotint tartalmaz, rendkívül
egészséges a táplálkozásban

FAIR-EXPO KFT.
KREATÍV MEGJELENÉS DÍJA

Takarék Csoport

Régi
hagyományokra
épített
újszerű
vállalkozásformát építő pénzügyi csoport, amely a
vidékkel
tartott
évtizedes
kapcsolatát
színvonalasan jeleníti meg.

A VÁROSUNK JÖVŐJÉÉRT
ALAPÍTVÁNY KÜLÖNDÍJA

Mester Noel

A kiállítás legfiatalabb kiállítója 2019. április 10-én
volt 5 éves, vókányi díszbaromfi tenyésztő.

A ZSŰRI KÜLÖNDÍJA

A 26. 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

Díjazott kiállító

Indoklás

Mozsgai József
(Mozsi Major)
Limousin húsmarha fajta
törzstenyésztő

Mozsgai József annak ellenére, hogy
viszonylag rövid múltra tekint vissza
tenyésztői tevékenysége, komoly értéket
teremtett a limousin húsmarha fajta hazai
tenyésztésben. Az elmúlt 5 évben számos
előkelő helyezést ért el kiállításokon, a fajta
legjobb tenyésztői között tarják számon
hazánkban. A online marketing eszközeit is
felhasználva
sikeres
XXI.
századi
húsmarhatenyésztő
családi
gazdaságot
épített fel, ami példakét szolgálhat sok fiatal
tenyésztő számára. Mozsgai József kitűnő
tenyészállataival öt éve rendszeresen részt
vesz a Szentlőrinci Gazdanapokon.

Füredi Tamás
pellérdi kisállattenyésztő

Füredi Tamás több mint egy évtizede a
kisállattenyésztők kiállításának legtöbb fajtát
bemutató kiállítója. Őshonos állatokat
tenyészt, kiemelten magyar ludat, fehér,
fodros tollú magyar ludat, búbos magyar
kacsát, magyar bronz pulykát, gyöngytyúkot,
mellette különféle dísz és haszon baromfikat,
amelyek közül számos gyönyörű példányt
2019-ben is elhozott a Szentlőrincre.

Rózsa és Rozi
tenyésztő, tulajdonos és
kiállító Bisztricz Lajos (Hobol)
Mirza
tenyésztő: Kreka Ferenc
(Karád), tulajdonos és kiállító:
Varga József (Magyarszék)
Virág

Küllemi bírálat alapján a bíráló- bizottság e két
lovat a legmagasabb pontszámmal értékelte.

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

MAGYAR HIDEGVÉRŰ
LÓTENYÉSZTŐ ORSZÁGOS
EGYESÜLET TENYÉSZSZEMLE
DÍJA - III. HELYEZETT

tenyésztő, tulajdonos és
kiállító: Pekár László
(Pereked)
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TENYÉSZSZEMLE KÜLÖNDÍJA

Sellő
Szalai Bence Dániel kaposvári
tenyésztő

A legszebben felkészített és kiállított magyar
hidegvérű kanca a kiállításon.

MAGYAR HIDEGVÉRŰ
LÓTENYÉSZTŐ ORSZÁGOS
EGYESÜLET KÜLÖNDÍJA

Kőnig István kisasszonyfai
hidegvérű lótenyésztő

A kiállított Csinos és Csillag nevű hidegvérű
tenyészkancákért.

MAGYAR HIDEGVÉRŰ
LÓTENYÉSZTŐ ORSZÁGOS
EGYESÜLET KÜLÖNDÍJA

Borbás Melinda
mindszentgodisai hidegvérű
lótenyésztő

A kiállított Elza nevű hidegvérű két éves kanca
csikójáért.

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

