
REKORD VOLT AZ ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA NAPOK

Kisebb csapadékkal kezdődött, de ragyogó sikerrel ért véget a XXI. Alföldi Állattenyésztési és Mező-
gazda Napok Hódmezővásárhelyen. Az állattenyésztő szakma összefogásának legnagyobb és legszebb 
példája volt idén is a kiállítás.
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Az idén április 25-26-27-én tartott, 55-
58 ezer látogatót vonzó rendezvény-so-
rozatnak már első napján mindenfelé 
hömpölygött a tömeg és szerencsére az 
eső elállt a bírálatok idejére, így zavar-
talanul folyhattak az állatbemutatók. 
Nagyon jók voltak a programok, a hely-
színek, a környezet kialakítása, nagy te-
rületen sok és sokféle program fogadta a 
világ minden tájáról érkező szakmai lá-
togatókat. Különösen a húsmarha szekci-
óban nő évről-évre a bemutatott egyedek 
és fajták száma. Soha annyi nemzetközi 
szarvasmarha bíró nem járt még Vá-
sárhelyen, mint idén. A Holstein bíró 
a dán Neils Erik Haar volt, a Limousin 
és a Blonde fajtákat 2-2 francia, míg a 
Charolais fajtákat 3 brit bíró bírálta a 
hazai szakemberek segítségével. Idén 
először hölgy bíró is ellátogatott a ki-
állításra, Jeanne Orlianges a Limousin 
fajták egyik ítészének szegődött.

Egy-egy ágazat adott helyzetét 
mindig jól tükrözi a kiállítás, idén 
mindenütt telt ház volt, a kedvező pá-
lyázati feltételek hatása érződött. A 
szakértők szerint a bemutatott egye-
dek minden nemzetközi versenyen 
megállják a helyüket, valóban vannak 
már nemzetközi szinten is szép 
eredmények a hazai tenyész-
tőktől. 

Az idei kiállításon nagyon 
sok idegen nyelven beszélő lá-
togatóval, szakmai érdeklődő-
vel lehetett találkozni, érkeztek 
buszok Szerbiából és Romániá-
ból is. A Vajdaság már hosszú 
évek óta felfigyelt a vásárra, 
ami szakmai szinten is nagyon 
fontos számukra a tapaszta-
latszerzés és a felkészülés mi-
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att. Idén már a szarvasmarha szövetség 
Simmentali tagozata is szervezett cso-
portot állatorvosokkal, szakemberekkel, 
akik Belgrádból érkeztek a szarvasmar-
ha bírálatok megtekintésére. 

Antal Gábor, a részvénytársaság 
vezérigazgatója, s Fekete Balázs, a kiál-
lítás szülőatyja és mindenkori fő szerve-

zője nem győzik hangoztatni, hogy az, 
amit Vásárhelyen lát a nagyközönség, 
rég nem az átlag, hanem a hazai állatte-
nyésztés csúcsa. A vásárhelyi kiállítás-
nak nem célja a rekordok hajhászása, de 
a színvonal megtartása annál inkább. A 
szervezők szerint most mégis minden 
szerénytelenség nélkül lehet állítani, 

hogy minden idők legnagyobb és leg-
jobb kiállítása volt a 2014-es. (A kiállítók 
közül sokan már most bejelentették rész-
vételüket a 2015-ös évre vonatkozóan.)


