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Köszöntő

Tisztelt 
Partnereink!

Ismételten egy Különszámmal kedveskedünk Önöknek.
Hasonlóan az előző évekhez, megpróbáltuk összefoglalni azo-

kat az eseményeket, amelyek partnereinkkel, ezáltal velünk is 
történtek 2015-ben, és egyúttal egy kis előretekintést próbálunk 
adni 2016 évre. Ennek megfelelően cikket olvashatnak Kulcsár 
Edináról, aki cégünk tulajdonában lévő vitorlás hajó arca volt 
ebben az évben. De olvashatnak a Magyar Cukor Zrt. dalmandi 
szakmai napjáról is. Természetesen bemutatkoznak partnercége-
ink az Agrofil 2000 Kft., a Planet Travel Kft., az Aquatech Fehér-
vár Kft. és a T-Crape 1055 Kft. is.

A korábbi évekhez hasonlóan számunkra fontos települések 
is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra, de folytatjuk megkez-
dett együttműködésünket az állami erdészetekkel, és ezúttal a 
Bakonyerdő Zrt. Balatonfüredi Erdészetét mutatjuk be. Remé-
lem, kis kiadványunk érdekesnek találtatik az Önök számára, és 
kellemes emlékeket ébreszt.

E sorok zárásaként egy kellemes és egy szomorú kötelességem-
nek szeretnék eleget tenni. 

Egyrészt ezúton gratulálok Börcsök Péternek, aki dr. Fazekas 
Sándor miniszter úrtól vehette át a Kovács Béla-díjat. Ha valaki, 
hát ő megérdemelten kapta ezt a kitüntetést!

Végül itt szeretnék elbúcsúzni Modric Dárkó barátomtól, akit 
ezen különszám olvasói közül sokan ismertek, ha másról nem, ak-
kor fanyar (de inkább hívjuk Dárkós) humoráról, és a csodálatos 
étkekről, amelyeket mindig áldozatos munkával készített nekünk 
Dalmandon. Mindig ugrattuk, hogy Dárkó, te nem csinálsz sem-
mit, csak főzöl… most már tudjuk hogy mennyi minden mást is 
csináltál (nehéz múlt időt használni)…

Barátom nyugodj békében, hiányozni fogsz…

Sikeres, eredményekben gazdag szezont kívánok valamennyi 
kedves Olvasónknak!

Bernáth Tibor

MEGÚJULT A LIMAGRAIN, MEGÚJUL A TERMÔFÖLD 

Magról magra, magasabbra

Gyommentes 
életre terem – A CL 
technológia éllovas 
napraforgói
LG 56.58 CL; LG 56.33 CL; 
LG 56.46 CL

A siker forrása az ember 
– LG az Ön szolgálatában!
Keresse kollégáinkat!

LG 2.0 
– Ismerje meg új web oldalunkat
www.lgseeds.hu

Megújult 
kukorica 
genetikánk 
– A tudomány 
ígéretes alkotásai
LG 30.369 – Limanova; LG 30.360; 
LG 30.440; LG 30.430

Amire még a gazda 
szeme is felcsillan!
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sokszorosításuk csak a kiadó hozzájárulásával 
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CÉGBEMUTATÓ

növénytermesztés, 
állattenyésztés, lósport
Az Enyingi Agrár Zrt. alapító 

tagja volt a Kukorica Termelési 

Rendszernek, elsőként vásárolt 

holstein-fríz vemhes üszőket 

Kanadából, melyet magyar tarka 

állománnyal kereszteztek. Az ország 

egyik legnagyobb szarvasmarha-

tartói, számos sikeres növényfajta-

kísérletet és embrió-átültetést 

végrehajtottak

EREDMÉNYEK, TERVEK

Már nem csupán agrárcég
Balatoni fejlesztések, vadász- 

ház, wakeboard – a Proventus 

Trade Kft. cégvezetőjével, 

Bernáth Tiborral a 2015-ös év 

eredményeiről és a 2016-ra kitűzött 

célokról, új befektetésekről és 

tervekről beszélgettünk

EMBER ÉS KÖRNYEZET HARMÓNIÁJA

gazdasági, védelmi és 
közjóléti funkció 
A Bakonyerdő Erdészeti és Faipari 

Zrt. 62 400 hektár állami területen 

gazdálkodik, melyből 59 600 hektár 

erdő. Ennek mintegy háromnegyed 

része Veszprém, 15%-a Zala-, 9%-a 

Győr-Moson-Sopron megyében ta-

lálható. Árbevételét tekintve legna-

gyobb erdőgazdaságunk, hatszáz 

dolgozó foglalkoztatója

NYEREGBEN

nyeregben írt történet
Létezik egy hely, ami az 

alázatos, kitartó, kemény munka érték-

teremtő erejének kézzelfogható bizo-

nyítéka, ahol az ott élők és dolgozók 

példaértékű, alapos munkájának nyo-

ma mindenben fellelhető. Ez a Bognár 

Farm. Vajon mik a legfontosabb hoz-

závalói vitathatatlan sikerének?

CÉGBEMUTATÓ

Magról magra 
– magasabbra…
Limagrain. A világ negyedik 

legnagyobb vetőmagvállalata, mely 

kezdetektől fogva az innováció 

élvonalában jár. Annak a kihívásnak 

kíván megfelelni, hogy egységnyi 

területen a legjobb minőségű, 

legnagyobb mennyiségű alapanyagot 

termeljék meg, fenntartható módon

ELőZETES

Korzózás az élő 
történelemben
Finom elegancia, évszázados 

értékek. Balatonfüred méltán nyerte 

el a kultúra magyar városa címet: 

színes programkínálatával kimagaslik 

a térségből, s mára a régió kiemelt 

turisztikai jelentőséggel bíró 

központjává vált. Kultúra, sport 

minden mennyiségben!
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CÉGÜNK VÁLLALJA:
–  Magán és közületi úszó- és 

élménymedencék tervezését és 
kivitelezését

–  Automata öntőző rendszerek 
tervezését és  kivitelezését

–  Szaunák, infraszaunák,  tervezését, 
kivitelezését

–  Tavasziasítási és téliesítési 
karbantartások elvégzését
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cégBeMutató

Növénytermesztés, 
állattenyésztés, lovassport

hogyan tovább? – kiútkeresés

az enyingi agrár zrt. Fejér megye délnyugati részén, 
a Balaton délkeleti sarkában, a Mezőföld és a Sárrét 
találkozásánál helyezkedik el. Igazgatási központja 

Mátyásdomb-Ágostonpusztán van. Alapító tagjai voltak 
a Kukorica Termelési Rendszernek (CPS), 1970-ben 
pedig elsőként vásároltak 270 Holstein fríz vemhes 
üszőt Kanadából, melyet magyartarka állománnyal 
kereszteztek. A társaság az ország egyik legnagyobb 
szarvasmarha tartója. Eddig 18 tehén ért el 100 ezer 

liter tejtermelést meghaladó életteljesítményt, és került 
be az Aranytörzskönyvbe. Számos sikeres növényfajta-

kísérletet és embrió-átültetést is végrehajtottak.

KiMagasló 
terMelési
eredMényeK
A társaság 1963-as megalakulása óta 
jelentős szerepet tölt be hazánk mező-
gazdaságában.  Az új iránt nyitott, in-
novatív vállalkozásként mindig az új 
technikák, technológiák bevezetésére, 
alkalmazására törekedtek. Növényter-
mesztésükkel, szarvasmarha-tenyész-
tésükkel az országos termelési átlagot 
jelentősen meghaladó eredményeket 
érték el, jól képzett, elkötelezett szak-
embereik segítségével. Legfőbb ter-
mesztett növényeik a kukorica, őszi 
búza és árpa, a tavaszi árpa, a cukor-
répa, kisebb hányadban zöldborsó, zab, 
lucerna, szántóföldi fű. A kalászosok 
vetésterületének közel 40%-án vető-
mag-előállítás folyik. 2004-ben a tár-
saságot privatizálták, melynek során 
a menedzsment és a munkavállalók 
tulajdonosok lettek. Eredményeikről, 
megoldásra váró feladataikról Szávay 
Gábor vezérigazgatóval beszélgettünk.
– Szarvasmarha-tenyésztésük alapja 
a Kiscséripusztai tehenészet. Milyen 
munka folyik itt?
– Növekvő a tehénállományunk, a faj-
lagos költségek csökkentése érdekében 
a telep kapacitásának a maximumára, 
1950-re emeltük a számukat. 2016-ban 
10 400 liter/év/tehenenkénti termelés-
sel számolunk.
– A kezdetekhez képest hogyan válto-
zott a gazdálkodás?
– Napjainkban nehezebbé vált a gaz-
dasági helyzet. Részben a tejkvóta 
megszűnése, részben az orosz embar-
gó miatt nagymértékű tejtúltermelés 

képződött elsősorban Európában, ami 
a magyar piacot is sújtotta. Ez jelentős 
árbevétel-kiesést jelentett számunkra, 
ennek ellenére az állomány megtartá-
sa mellett döntöttünk. Úgy gondolko-
dunk, ezt a hullámvölgyet kell valahogy 
túlélni, majd amikor a helyzet konszo-
lidálódik, ismét eredményt termel az 
ágazat.
– Milyen a növénytermesztésük jele-
ne?
– Az elmúlt két évben a gazdálkodá-
sunkat jelentősen nehezítő változások 
léptek életbe. Kormányzati döntés ér-
telmében megvonták az 1200 hektár 

fölötti területek uniós pénzügyi támo-
gatását, ami társaságunknak mintegy 
240 milliós árbevétel-kiesést jelent. 
Ezt mélyíti tovább a fent említett tej-
probléma, mely 2014-ről 2015-re közel 
600 milliós árbevétel-kiesést okozott. 
A két döntés nehéz és hátrányos hely-
zetbe hozta a társaságot, de egy har-
madik, nagy horderejű problémával 
is szembesülnünk kell az elkövetkező 
időkben.

a FöldárveréseK 
KövetKezMényei
– Mi ennek a lényege?
– 6300 hektár földön gazdálkodunk, 
aminek a földárverésen, 2015-ben több 
mint a 80%-át az állam értékesítet-
te. 2029-ig ezekre a területekre ugyan 
használati lehetőségünk van, kérdés 
azonban, hogyan alakul ez a hátralévő 
13 évben, a korábban az állammal kö-
tött szerződéssel szemben az új tulajdo-
nossal. Nehéz kérdéseket vet fel részben 
a terület elvesztése, részben a földbér-
leti díjak esetleges jelentős növekedése, 
ami beláthatatlan gazdálkodási kárt 
okozhat. Hosszú távú stratégiai terve-
inkben más költségekkel számoltunk. 
Az árverések utáni szerződéskötések, 
kifüggesztések, hitelkérelmek, egyéb 
adminisztrációs folyamatok 2016 év vé-
géig elhúzódhatnak, így a probléma in-
kább a 2017-es gazdálkodási évet érinti 
majd, de már most körvonalazódnak az 
előrevetített nehézségek. Abból a szem-
pontból szerencsénk van, hogy fennáll 
még egy 13 éves bérleti lehetőségünk. 
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szávay gábor vezérigazgató és ifj. szávay gábor titkár

cukorrépa-betakarítás holmer gépekkel
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cégBeMutató

Mindazon társaságok, melyeknek pár 
éven belül jár le a földbérletük, előbb 
szembesülnek a kérdéssel, így lehető-
ségünk lesz okulni az ő eredményeiket 
látva, ami talán számunkra is segítsé-
get ad a megoldás mikéntjét illetően.
– Mindezzel felbomlik a két egymás-
ra épülő ágazat egyensúlya?
– Jelentősen. A négyezer szarvasmar-
hánkból közel kétezer a tejelő tehén, az 
ország második legnagyobb tehenésze-
te vagyunk. A hat évvel ezelőtti felújí-
táskor fejőházat, nagyobb méretű, mat-
racos aljú pihenőboxokat építettünk, a 
mai állatjóléti és tenyésztési igények-
nek megfelelően. Az istállókhoz tráper 
padozatú karámrendszer tartozik. A 
keletkező híg- és szervestrágya elhelye-
zése a környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelő. A marhák takarmányozásá-
hoz szükséges a több mint hatezer hek-
tár szántóterületen való gazdálkodás, a 
két ágazat egyensúlya adja most a biz-
tos működés lehetőségét. Amennyiben 
csökken a terület, vagy nem tudjuk, 
nem akarjuk fizetni a megemelkedett 
földbérleti díjat, ez magával vonja az 
állatállomány csökkenését, ami sok 

gazdálkodási kérdést is érinteni fog 
(beruházások, gépesítés, dolgozói lét-
szám). Miután a szarvasmarha hosszú 
generációs intervallumú állatfajta, 4-6 
éves terminusokban kell gondolkod-
ni, ezért minden döntésünk előrelátó 
és megfontolt kell, hogy legyen. Több 
stratégiát kidolgoztunk, a kihívás nagy, 
de a végsőkig kitartunk! Felelősséggel 
tartozunk 240 dolgozónk sorsa iránt is, 
de azt a kérdést nem lehet megkerülni, 
hogy a csökkent gazdasági helyzet mi-
lyen mértékű foglalkoztatást fog elbír-
ni.

siKeres lótenyésztés, 
versenyzés – Majd 
staFétaváltás
– Milyen eredményeik vannak a lóte-
nyésztés és lósport terén?
– Tevékenységünk 1%-át adja e terület. 
Sáripusztán 1754 óta foglalkoznak lóte-
nyésztéssel. Gazdaságunk három nagy 
uradalomból – Csekonics, Batthyány 
és Eszterházy – alakult ki. 1972-ben el-
nyerte a törzstenyészet címet. 1976-ban, 
amikor én az akkori állami gazdaságba 
jöttem dolgozni, 360 lovunk volt, igaz, 

akkor az állattartó telepeken még lo-
vas fogatokkal dolgoztak. Ma 10 anya-
kancával és azok szaporulatával dolgo-
zunk, 40 körüli lóállományt tartunk, 
ezek mindegyike sportló. 1994-ben a 
társaság részt vett a Magyar Sportlóte-
nyésztők Egyesületének megalapításá-
ban, 1997-ben megnyílt a mesterséges 
megtermékenyítő állomás, átadtuk a 
fedeles lovardát. Lovainkkal meghatá-
rozóan a díjugrató szakágban veszünk 
részt, de megjelenünk a fogathajtásban, 
a díjlovaglásban, a militaryban. Herczog 
Emil alapozta meg a lovassportot. Kitű-
nő lovasaink kiváló eredményeket értek 
el, így Sirókai Zsófia, a fiam, Gábor, és 
az angol James Windgrave. Az elmúlt 
40 év lótenyésztésének kiváló egyedei 
rengeteg sikert hoztak Sáripusztának. 
A ménes lovai rendszeresen részt vet-
tek a Magyar Sportlótenyésztők Egye-
sülete által rendezett országos kan-
cavizsgákon, ahol hét alkalommal is 
nyertek. 1983-ban Képmutató elnyer-
te az Év Lova címet. A telivértenyész-
tés csúcsa az 1997-ben megnyert 75. 
Magyar Derby volt Cardinállal. Egy te-
nyésztett lovunk díjlovaglásban valószí-

nű a dán válogatott tagjaként ott lesz 
2016-ban a Rio De Janeiro-i olimpián, 
ami olyan eredmény, mint Wimbledon-
ban az egyes pályán játszani. Minden 
évben 8-9 csikónk születik, ennyi lovat 
el is adnunk évente – itthon, és külföl-
dön: Németországba, Angliába, Ame-
rikába, Hollandiába. A lovakra három-
éves korban ülnek fel, ötévesen kezdik a 
versenyzést. 5-7 éves korukban vesznek 
részt korosztályos versenyeken, kb. 8-10 
éves korukra érik el a képességeik ma-
ximumát. Az elmúlt másfél évtizedben 
a fiam irányította ezt az ágazatot, a té-
mában ő, ifjú Szávay Gábor van igazán 
otthon.

– Édesapja múlt időben beszél az Ön 
lovas múltjáról, miért?
– 2000-ben jöttem a társasághoz dol-
gozni. Sáripusztán kezdtem, először a 
telep feladatait kellett átlátni, megta-
nulni. Akkor szűnt meg az előtte műkö-
dő lókipróbálási rendszer, mi kezdtük 
felépíteni az új bázist. Sok beruházást 
levezényeltünk, ennek egyik eredmé-
nye a négyévszakos pálya, amely az 
egész éves lovaglás lehetőségét biztosít-
ja. Pár éve foglalkoztat már egy, a to-
vábbi életemet és a cég jövőjét is megha-
tározó kérdés, amiről most döntöttem. 
Ez azzal járt, hogy le kellett szállnom a 
lóról, és bejöttem a központba. Édes-

apám nyugdíjas, lassan át kell vennem 
a társaság irányítását, úgy, hogy a fo-
lyamatban ne legyen törés. Nehéz dön-
tés volt, de ahhoz, hogy a lovas ágazat 
is sokáig működhessen, most itt kell 
helytállnom. ifj.Gombos Lászlóra, aki 
a lovak felkészítését végzi, nyugodt 
szívvel bíztam rá azt, amit tizenöt éven 
át kialakítottam. Reméljük, jól indul 
majd a 2016-os év! Lovaink minden év-
ben ott vannak a legnagyobb hazai és 
nemzetközi versenyeken. Vásároltunk 
egy lószállító kamiont – melyben ver-
senyeken lakni is lehet – így utánfutó-
val együtt nyolc lovat tudunk egyszerre 
szállítani.

A téli időszakban a fedeles verse-
nyek döntőjében jó eredményeket értek 
el a fiatal és idősebb lovaink egyaránt, 
nagy az érdeklődés irántuk a vásárlás 
szempontjából. Ez a sport nem olcsó, 
a szponzorok nagyvonalú támogatása 
mellett az eladásból származó bevétel-
ből fedezzük a versenyeken való részvé-
telt és az egyéb kiadásokat.  Az elmúlt 
tizenöt évben én vezettem a lovak ki-
képzését, és versenyeztem is. A ver-
senylovaglás életforma, de most más 
feladatok várnak rám.

müller anikó hanga

enyingi agrár zrt.
8134 Mátyáspuszta–Ágostonpuszta
8130 Enying, Pf.: 9
Telefon: +36 22/372-014
agoston@eagrt.hu
www.eagrt.hu
www.saripuszta.euifj. szávay gábor bukfenccel bécsben ágostonpuszta -  a növénytermesztés központja

nyári kalászos betakarítás
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KuriózuM

Üzleti utak 
és páratlan 
tematikus 
expedíciók 
Tűzföldtől 

Grönlandon 
át egészen 

Patagóniáig
a planet travel KFt. iMMáron 17 éve szervez üzleti 
és incentive utakat szerte a nagyvilágban. Monos János 

cégvezetővel a megváltozott utazási szokásokról, a kaland és 
a természeti szépségek iránti igényről beszélgettünk.

galápagos, tengeri iguánák között

– A honlapjukat böngészve a napnál is világosabb, hogy 
nem egy egyszerű utazási iroda az Önöké. Kína, Mongó-
lia, egzotikus szigetek, expedíciók. Olyan változatos és sok-
színű programokat kínálnak az utazóknak, hogy csak kap-
kodtam a fejem.
– Igen, tényleg nem vagyunk azok. Sőt én azt mondanám, hogy 
nem is vagyunk utazási iroda. Úgy szoktam fogalmazni, hogy 
egy kézműves manufaktúrához hasonlóan működünk. Arcu-
latra szabott, minden igénynek, egyedi elvárásnak megfelelő, 
szó szerint kézműves terméket bocsátunk ki, ami sok esetben 
egyáltalán nem hasonlítható össze a piacon lévő tömegáruval.
– Az egyediség az Önök titka?
– Abszolút, és persze a szakmaiság. Nem kínálunk sablonokat, 
minden utunk más és más. Húsz éve még a tömegturizmust kép-
viseltük mi is, 16-17 éve azonban áttértünk az incentive, vagyis 
ösztönző, illetve kifejezetten a szakmai utakra. Számos törzsuta-
zó cégünk van, akikkel a kölcsönös hűség alapján dolgozunk. A 
programjaikat régóta ismerjük, nagyjából tudjuk, hogy hol jár-

tak, és azt is, hogy hol nem voltak még. Ha megszabják a költ-
ségvetést, a létszámot, akkor tudunk segíteni abban, hogy az ár-
érték arány szemszögéből nézve a legjobb utat ajánljuk ki nekik.
– A tömegturizmusra szakosodott utazási irodáknál ez 
nem így működik?
– Ők repülőjáratokat, tömegbázisban szállásokat kötnek le, 
és egy sablonra építve értékesítik az útjaikat. Ott egy megha-
tározott keretbe foglalt csomagot lát az ember, de lehet, hogy 
Önök, ha elmennének a Nápolyi-öbölbe, mellette még hét-
nyolc helyre kíváncsiak. Nálunk pontosan ez a nagyon részle-
tekbe menő, szinte órára lebontott forgatókönyv-szerű prog-
ramtervezés zajlik. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy egy 
szűk, szabott határidőn belül a maximális élményt tudjuk uta-
zóinknak nyújtani, hogy a lehető legtöbbet lássanak az adott 
desztinációból.
– Ehhez óriási tudás, jó kapcsolatok és rengeteg idő is kell.
– Hatalmas helyismeretünk van, több mint száz országban 
dolgozunk aktívan a nagyvilágban, melyek mindegyike egy-

két év alatt megjelenik a palettánkon. Gyakorla-
tilag Új-Zélandtól Grönlandig, Madagaszkártól a 
Tűzföldig mindenhol komoly helyismerettel ren-
delkezünk. Elsősorban azt tartom szem előtt, hogy 
kimerítő tájékoztatást kapjon az utazó, még akkor 
is, ha esetleg belealszik a mondandóba. Az ese-
temben és a kollégáim személyében is magas szin-
tű elvárás, hogy olyan információbőséget adjunk, 
amit valójában fel sem tudnak dolgozni. Tudom, 
nagyon kemény megfogalmazás, mégis sokkal 
jobb ez, mintha ott állna az érdeklődő egy épület, 
táj vagy egy állat előtt, ami különösen felkelti a figyelmét, én 
viszont nem tudok róla mondani semmit.
– Melyek most a legkedveltebb célországok? Ahogy a divat 
változik, úgy változnak az utazási szokások is?
– Egyre erősebb lett a természeti szépségek, látnivalók irán-
ti igény. Ezt részben azzal is magyarázom, hogy az elmúlt 10-
20 évben lefutottak az európai nagy városlátogatások. A má-
sik oka pedig az, hogy mivel többnyire céges utazóink vannak, 
az éves feszített munka, a zaklatottságból való kilábalás, illetve 
a felfrissülés egy természeti környezetben sokkal aktívabban 
mutatkozik meg, mintha mondjuk Budapestről, Debrecenből 
vagy Sopronból elvinnénk őket egy másik nagyvárosba. Ebben 
a tekintetben nem kerülnének teljes mértékben új környezet-
be, hiszen továbbra is zaj venné őket körül, metróra kellene 
szállniuk, dugóban kellene vesztegelniük. 15-20 évvel ezelőtt 

még azt mondták, hogy nézzük meg Párizst, menjünk el Lon-
donba! Ma azt mondják: szervezzük az utat Dél-Afrikába!
– Vagy éppen egy kalandos expedícióra indulnak a világ 
másik felébe.
– Igen, ezek túlzás nélkül állíthatom, hogy kuriózumok. Ha 
valaki elmegy egy ilyen expedícióra Kínába vagy Mongóliá-
ba, olyat fog elrakni a tarsolyába, amit a tömegpiacon nem ta-
lál. Mindkét országban egy történész professzor fogja fogadni 
a csoportunkat, és olyan régészeti, ásatási területekre jutnak 
majd el az utazóink, amit megint nem lehet megtalálni egy 
nagy iroda sablonajánlatában. Ez nem tömegturizmus. Ez sok-
kal több energiát, szervezést és odafigyelést igényel.
– És, gondolom, rengeteg adminisztrációt és intéznivalót is.
– Mindenben segítjük az utasokat. Intézzük a biztosítást, a ví-
zumot, az oltási előírásoktól kezdve bármiben tájékoztatást és 

pásztorokkal/ tanzánia
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Utazások 
a Világ körül

a Felfedezők és Világutazók 
nyomdokain

1113 Budapest,
Bocskai út 77-79.
Tel.: (+36-1) 354-06-59, 354-06-58

E-mail: info@planettravel.hu
Web: www.planettravel.hu

Egyéni, csoporTos és cégEs, incEnTivE, EgzoTikus uTak, köruTazások, TEmaTikus ExpEdíciók  a világ mindEn Tá jára, Egész é
vB

En

segítséget megkapnak tőlünk. Folyamatosan figyeljük, hogy 
nem üti-e fel a fejét az adott régióban például egy járvány. 
A biztonság napjainkban központi kérdéssé emelkedett…
– Vannak-e olyan országok, ahova nem javasolják a céges 
utak szervezését?
– Nagyon kevés ilyen van. Mindig azt szoktam mondani, hogy 
jó felkészültséggel, előkészületekkel, helyismerettel, illetve ki-
emelkedő helyi kollegiális együttműködéssel garantálni lehet 
azt, hogy az út száz százalékig jól sikerüljön. De persze van-

nak olyan desztinációk, amelyek veszélyesek lehetnek. Ma már 
csoportosan elmenni Bamakoba például zűrös dolog lenne, de 
Timbuktu is ide tartozik, illetve Brazília belső vidékein is van-
nak olyan városok, ahol rengeteg a gyilkosság. Caracas is ebbe 
a kategóriába tartozik, ott ráadásul az élelmiszerhiány is súlyos 
gondokat okoz, de reméljük, nem sokáig.
– Mik azok, amiket viszont kifejezetten ajánlani tud?
– Közép-és Dél-Afrika, a nagyvadaknak és általában a vadak-
nak a tartózkodási helye. Egyik kedvenc programunk a nagy-
vadak vándorlása október végén és november elején, amikor 
az állatok elindulnak a Serengeti felé. Ez hatalmas élmény 
mindenkinek. Továbbmenve, páratlan természeti szépségek 
közé tartozik Tűzföld, Patagónia, Alaszka, Izland, a Skandináv 
fjord-vidék is. Sokat voltunk Nepálban, a Himalája tövénél. Ti-
betnek nagyon nagy a vonzereje, ott a természet és a kultúra 
hihetetlen mértékű összefonódásban él egymással, de szívesen 
vinnék társaságot a Szaharába is. Aztán természetesen itt van-
nak az élmény-országok – én csak így hívom ezeket –, Japán az 
egyedi kultúrájával, vagy Kína, Kuba, Costa Rica, Vietnam és 
Sri Lanka. Amit pedig külön ki kell emelnem, az a Kárpát-me-
dencei hazánk. Húsz éve töretlen az érdeklődés a csodás ter-
mészeti tájak iránt, csak javasolni tudom mindenkinek!

szilvási-Kassai eszter

borneón 
dajak
fejva-
dásszal

jógik között nepálban

olduvai-szurdok/ nagy hasadékvölgy/ tanzánia

planet travel KFt.
adventures & incentives
1113 Budapest, Bocskai út 77-79. 
Tel.: (+36-1) 354-06-59, 354-06-58
E-mail: info@planettravel.hu
Web: www.planettravel.hu  

Member of Survival International 
www.survivalinternational.org 

rovatFej
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eredMényeK, terveK

Már nem csupán agrárcég
Balatoni fejlesztések, vadászház, wakeboard

a proventus trade KFt. cégvezetőjével, 
Bernáth Tiborral a 2015-ös év eredményeiről és a 2016-ra 

kitűzött célokról, új befektetésekről és tervekről 
beszélgettünk.

növeKedési 
Kényszer nélKüli, 
egészséges 
„FarMerélet”
– Hogyan alakult a cégük helyzete 
2015-ben?
– Sok minden változik folyamatosan 
a magyar mezőgazdaságban, mellyel 
naponta szembesülünk, és így van ez 
a mi cégünk életében is. Partnereink 
száma bővült ugyan, de nem feltétle-
nül törekszünk ezek további növelésé-
re. Meggyőződésem, hogy nem a lét-
szám a fontos, hanem a megbízható 
ügyfél a jó partner számunkra. Tanul-
tunk közgazdaságtanból a növekedési 
kényszerről, valójában az egész világ 
körülöttünk ebben a szellemben mű-
ködik, és sokan bele is betegednek, 
mert állandóan stresszelnek miatta. 
Én úgy vélem, sokkal optimálisabb, 
hogy 50-100 nagyon jó üzletfelem le-
gyen, akik hozzám kötődnek, és bármi 
adódik is a piacon, kitartsanak mel-
lettem. Ez viszont azt jelenti, belőlünk 
soha nem lesz Magyarország legna-
gyobb vetőmag-kereskedő vállalkozá-
sa, de nem is akarjuk ezt – ez az alapfi-
lozófiánk része, mi így gondolkodunk 
erről a kérdésről. A gyakorlat igazolja 
ennek helyességét, az évet úgy zárjuk, 
hogy szinte alig van kintlévőségünk – 
1,5 milliárdos bevételünkből 1%, mely 
kezelhető –, megrendelőink egy kö-
zepes mezőgazdasági évhez képest ki 
tudtak fizetni bennünket. Nincs tehát 
arra szükségünk, hogy tartozások mi-
att idegeskedjünk, netán behajtót fog-
lalkoztassunk. Hasonló a gondolko-
dásunk a növénytermesztés kapcsán 
is, mi nem akarunk ötezer hektáron 
gazdálkodni, az egészséges farmélet 
ezer hektár körüli.

– Milyen évet zárnak a vetőmag ke-
reskedelmet illetően?
– A klasszikus vetőmag-kereskedel-
münk jó volt, a kukorica, a naprafor-
gó, a búza, a repce nagyon jó évet zár. 
A cukorrépánál idén kis visszaesés volt 
tapasztalható. Ezt annak tudhatjuk be, 
hogy nem mentünk bele egy olyan ke-
reskedelmi politikába, mely sértette 
volna üzletfeleinket. Az egyik vásár-
lónk irreális kedvezményt kért, amit 
nem adtunk meg, a konkurenseink vi-
szont igen, így leszállították a mi pia-
ci részünket, mi viszont tisztességesek 
tudtunk maradni. A mostani megren-
delés-állomány alapján azonban azt 
mondhatom, ez pozitívan visszakö-
szönt, nagyságrendekkel ugrunk előre 
a cukorrépa-vetőmag megrendelése te-
rén: az átmeneti visszaesés után közel 
piacvezető pozícióba tudunk kerülni. 
Partnereink ezt így reagálták le.

vagyok a cukorrépa-vetőmag forgalma-
zása kapcsán. Magam húsz éve árulom 
a Maribo cukorrépafajtákat, de az ösz-
szes konkurensem 20-30-40 éve ezzel 
foglalkozik. Itt nagyon kemény szak-
máról van szó, nagy a kihívás. Ha vala-
ki kötődik egy képviselőhöz, megbízik 
benne, kizárólag tőle vásárol vetőma-
got, s ha ez a forgalmazó nincs tovább, 
azt a piac lereagálja. Ha én, mondjuk, 
holnap átmennék a konkurenciához, 
az ő terméküket árulnám, megkockáz-
tatom, 80-90%-ban jönnének velem a 
régi partnereim is.
– Milyen elvárásaik vannak 2016-ra 
az egyéb vetőmag-értékesítés terén?
– Nem vagyok optimista, e téren óri-

ási készletek maradtak az országban. 
Árharc, árrés-összeomlás várható. A 
2015-16-os szezonban itt a kereskedők 
nem fognak egy forintot sem keresni, 
várható az ingyen vetőmag, az egymás-
ra licitálás, de kérdés, ez meddig tart-
ható. Előbb-utóbb ki kell söpörni a 
készleteket, szóba jöhet az export Uk-
rajnába, Oroszországba, de nehézkes 
lehet a pénzügyi kiegyenlítés. Mindet-
től függetlenül partnereinket ki fogjuk 
szolgálni, legfeljebb úgy zárjuk ezt az 
évet, hogy a kereskedelmi haszon mi-
nimalizálódik. Beszállítóinkkal egyez-
tettünk, tartani tudjuk a legvérmesebb 
árrés-viszonyokat is. Egy biztos, e sze-
zon nyertese a gazdálkodó lesz.

a cuKorrépa vetőMag 
értéKesítése BizalMi 
ügy
– A cukorrépa bizalmi termék, forgal-
mazása személyes ügy. Öt ember árulja 
az ötfajta genetikát, itt mindenki ismer 
mindenkit. Nagyon érzékeny termék-
ről van szó, mindennek stimmelnie 
kell, a vetőmagnak tökéletesnek kell 
lennie. Ha egy cég megválik a képvise-
lőjétől (mint ez a közelmúltban egyik 
konkurensünknél történt) az nagy hi-
bát vét! Ráadásul olyan szakembert el-
küldeni, aki harminc év alatt felépítette 
a vállalkozást, azzal járhat, hogy várha-
tóan vissza fog esni értékesítésük a pia-
con – de ez bennünket segít. Optimista 

az egészséges „farmerélet” ezer hektárban 
gondolkodik. a legmodernebb szellőztető 
technológia (jobb alsó képen)
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2013-as 
BaVaRIa 36-s 
VItoRlás 
kIadó

Mindegy, hogy élményvitorlázásra 
vágyik, vagy csak egy kellemes 
napot szeretne eltölteni a Balatonon. 
Hajónk kibérlésével – skipperrel 
vagy anélkül – egy különleges 
élményben lehet része, melyre 
a hajó „ teljes körű felszereltsége” 
mellett Európa legnagyobb tava, 
a Balaton és annak egyik legszebb 
városa, a báziskikötőnknek helyt 
adó Balatonfüred a garancia.

Báziskikötőnk elérhetősége: 
Silver Yacht Kikötő 
Balatonfüred, Zákonyi F. 4.
 
Kedvezményekről, foglaltságról, 
kérem, érdeklődjön e-mailben a 
danisco@t-online.hu e-mailcímen.
A hajó felszereltsége a teljesség igénye nélkül:
High Tech vitorlázat,Top Genoa(66m2),Genakker 
(2 db),Spinakker elektromos csörlők, radar, halradar, 
kamerarendszer,GPS, Chartplotter orsugárkomány, elektromos 
horgony, 3 db TV-DVD, CD-rádió elektromos WC, klíma, állófűtés, 
mikrohullámú sütő, sütő-főzőlap 4 kabin,
mosdó,konyhasziget, kényelmes férőhely 8-10 fő számára
 
Irányár: 
100.000 HUF+ÁFA/nap

eredMényeK, terveK

BalatonFüredi 
FejlesztéseK
– Ettől függetlenül milyen fejleszté-
sekben gondolkodik a cégcsoport?
– Kiemelten kezeljük a logisztika fej-
lesztését. Öt gépjárművet szereztünk 
be, gyakorlatilag három órán belül 
az egész ország területére, sőt, orszá-
gon kívülre is tudunk szállítani. Ha 
szükséges, öt irányba indul öt autó, és 
a kollégáink rendelkezésre állnak eh-
hez. A tárkányi telephelyünk megtar-
tása mellett – mely megmarad fő rak-
tárhelynek – Balatonfüreden nyitunk 
irodát, és alakítunk ki raktárat. A vá-
ros fekvése ideális számunkra, az itte-
ni bázisról a déli termelőket könnyeb-
ben elérjük majd. Emellett több cégbe 
is beruházunk, egyik ilyen a székesfe-
hérvári uszodatechnikai Aquatech Fe-
hérvár Kft., valamint a Planet Travel 
utazási irodában is 50%-os társtulaj-
donosok lettünk. Van egy különlege-
sen érdekes elképzelésünk, ami ugyan 
megtérülés szempontjából nem biz-
tos, hogy az év beruházása lesz, de 
mindenképpen újszerű és izgalmas 
terv, de erről egy másik cikkben me-
sélünk majd.
– A Balatonra építve tervezik a nyi-
tást a turizmus felé is?

– Hajó-bérbeadásunkat folytatjuk, me-
lyet kiegészítünk egyéb sporteszközök 
kínálatával is. Biliárd, asztalitenisz; 
valamint csocsóasztalt vá sárolunk, 
melyeket érdeklődő partnereinknek 
bemutatunk. 2016 áprilisában fogjuk 

tesztelni a wakeboardot, az elektro-
mos szörföt – ez a jövő év érdekessé-
ge lehet –, melynek szeretnénk a hazai 
forgalmazói lenni. Turisztikai terveink 
között szerepel a balatonfüredi Meleg-
hegyen egy vadászház építése. A me-
zőgazdászok kötődnek a lovagláshoz 
vagy a vadászathoz, ezért felvállaltuk a 
lovasok támogatását egy kereskedelmi 
együttműködés keretében, valamint a 
vadászati turisztikai üzletágat is ter-
vezzük kialakítani, felfejleszteni.
– Hogyan kapcsolódik cégük a vadá-
szathoz?
– Túl azon, hogy szinte minden part-
nerünk vadászik, 2016-ban tervezik 
módosítani a vadgazdálkodási tör-
vényt, melynek keretében meg lesz-
nek újítva a vadászterületek. Komo-
lyabb vadgazdálkodást kell folytatni, 
mint eddig. A KASZÓ Zrt.-vel koráb-
ban már indítottunk egy közös pro-
jektet, beszállítói vagyunk, de tervez-
zük felvenni a kapcsolatot más állami 
erdészetekkel: a VADEX Zrt.-vel, a 
Bakonyerdő Zrt.-vel, a Verga Zrt.-vel. 
Új projektünk lesz a vadállomány-
takarmányozás. Együttműködő ku-
tatásaink során azt nézzük, hogy az 
általunk forgalmazott vetőmagokból 
növő termények közül mit, mennyire 
szeretnek a vadak. Tervezett vadász-
házunkkal – melynek kialakításában 
korrekt partner a balatonfüredi vá-
rosvezetés – kapcsolódunk a vadásza-
ti turizmus üzletághoz.

müller anikó hanga

a bavaria 36 továbbra is bérelhető a balatonon

érkezik  az „elektromos wakeboard”
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tapasztalatcsere és új isMereteK

Szakmai konferencia a Proventus 
Trade Kft. szervezésében

Proventus Trade Kft. és part-
nerei január közepén meg-
tartották az immár hagyo-

mányos szakmai konferenciájukat 
üzleti partnereik számára. A buda-
pesti Aquaworld Resortban rendezett 
eseményen a Limagrain, a BASF és a 
Focusynergy Kft. szakemberei tartot-
tak előadást előző évi tapasztalataik-
ról, valamint a 2016-os esztendő újdon-
ságairól.

Bernáth Tibor, a Proventus Trade 
Kft. ügyvezetője újra megrendezte a 
szokásos mezőgazdasági konferenciát.

– Most már nyolcadszor jövünk ösz-
sze év elején, és megbeszéljük a tapasz-
talatainkat. A januári időszak a me-
zőgazdaságban üresjáratnak számít, 
ilyenkor van időnk egymás véleményé-
nek meghallgatására. Az időjárás ki-
számíthatatlansága miatt az előző év 
a mezőgazdaságban ismételten sok he-
lyen közelített a katasztrofálishoz, így 
bőven vannak tanulságok. A konferen-
ciákon minden évben a nagyobb ter-
melők kapnak meghívást, a legkisebb 
üzemméret ezer hektár, míg a legna-
gyobb húszezer.

A cég vezetője felhívta a figyelmet 
egy valós veszélyre: – Az egyik legna-
gyobb problémát 2015-ben a cukorrépa 
egyik betegsége okozta. A cerkospóra 

ellen ismételten meg kell találnunk a 
hatásos védekezési módszert. Ez annak 
ellenére egy fontos feladatunk, hogy 
ma már „csak” 15 ezer hektáron termel-
nek cukorrépát, Magyarországon, ami-
kor elkezdtem a szakmát, még 80 ezer 
hektárról beszélhettünk.

A konferencia első előadója Perczel 
Péter volt, a Limagrain hazai fiókcé-
gének ügyviteli igazgatója. – 2016-ban 
új kukorica és napraforgó hibridekkel 
jelentkezünk. A leginnovatívabb ter-
mékünk az új Clearfield® Plus napra-
forgónk, amely már most nagyon nép-
szerű a termelők körében. Nem csak a 
Clearfield® Plus technológiából adó-
dóan, hanem azért is, mert a betegség 
ellenállási képessége, a kaszattermése 
és az olajtartalma is átlagon felüli. Et-
től nagy áttörést várunk, az reméljük, 
hogy ebből értékesítjük majd a legtöb-
bet a palettánk termékei közül.

Perczel Péter beszélt a cég silókuko-
rica programjáról is: – Tovább folytat-
juk a magas rost-emészthetőségű ku-
korica programunkat, amit négy éve 

kezdtünk el. A visszajelzések abszolút 
pozitívak, ezek a termékek többlet tej-
hozamot produkálnak, így segítenek 
ebben a nehéz gazdasági környezetben, 
amely a tejágazatot is érinti.

János Levente, a Focusynergy Kft. 
magyarországi ügyvezetője a hazai pia-
con négy éve jelenlévő Agrosolutionról 
beszélt: – Egyedülálló és innováci-
ós termékünk az Agrosolution, amely 
évről évre népszerűbb a gazdák köré-
ben. Folyamatosan fejlesztünk a ter-
méken, az a középtávú célunk, hogy a 
gyártása Magyarországon is megol-
dott legyen, így a jövőben olcsóbban 
juthatnának hozzá a termelők. Mi az 
Agrosolution? Természetes ásványok-
ból nyert 100 százalékos növekedé-
si energia, hozzáadott vegyi anyagok 
nélkül. Az Agrosolutiont az egészséges 
növényi fejlődés elősegítése érdekében 
fejlesztették ki. A növények jelenleg le-
vél- vagy talajtrágya által jutnak hoz-
zá a hiányzó tápanyagokhoz. Az egy-
re növekvő vízhiány és a talajvízszint 
folyamatos süllyedése következtében 
nehezebbé válik a növények vízellátá-
sa. A problémát a mesterséges öntözés 
oldja meg. Ez a két komponens (a kül-
ső tápanyag- és vízellátás) már jó ideje 
ismert. A CO2-trágyázás teljes mérték-
ben ismeretlen (főként szabadföldön). 
A növénynek viszont az optimális nö-

vekedés érdekében megfelelő CO2 ház-
tartásra van szüksége. Legkedvezőbb 
esetben a fotoszintézishez szükséges 
CO2 tartalom 0,1 és 1,0 térfogatszá-
zalék között van. A levegő CO2 tartal-
ma csak 0,03 térfogatszázalék, emiatt 
a növények az optimális szintjük alatt 
dolgoznak. A növény szinte levegő után 
kapkod. Ezen segít az Agrosolution.

Pál Bertalan, a BASF régióvezető-
je a cég új gyomirtási technológiájáról 
osztotta meg véleményét a hallgató-
sággal: A BASF a megújulás jegyében, 
2016-ban új termékeket hoz a magyar-
országi piacra. Ezek közül a legjelen-
tősebb az az új, nagyobb hatékonysá-
gú gyomirtó technológia (Clearfield® 
Plus), amelyet a napraforgóknál hasz-
nálnak. Mit is jelent a gyakorlat számá-
ra a „Plus”: 1. Magasabb termés- és olaj-
hozamok hektáronként. 2. Még erősebb 
gyomirtó hatás a Pulsar® Plus innova-
tív adjuváns rendszerével. 3. A nemesí-
tő házak a legjobb hibridjeikbe, nemes 
vonalakba építik be az új gént. 4. Maga-
sabb szintű imidazolinon-ellenállóság 
a Clearfield® Plus hibridek esetében. 
5. Az árvakelés irtásának leegyszerű-
södése. 6. A Clearfield® Plus minősíté-
si rendszer biztonsága. Természetesen 
a BASF-nak lesz új növényvédő szere a 
kukoricára és minden más termékre is.
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a liMagrainről
A Limagrain 1942-ben Fran-
ciaországban alapított és be-
jegyzett szövetkezet, mely 2001 
óta van jelen a Közép-euró-
pai piacon. Több ezer terme-
lő tulajdonosa és tagja van. A 
Limagrain csoport tevékeny-
ségének négy fő alappillére a 
szántóföldi vetőmag-, a zöldség 
vetőmag-nemesítés és forgal-
mazás, a kertészet és az élelmi-
szeripar.

a BasF
A BASF a világ egyik vezető 
vegyipari vállalata. Termék-
választéka a vegyszerektől, 
műanyagoktól, speciális adalé-
kokon, a mezőgazdasági termé-
keken át a finomkemikáliákig 
terjed. Magyarországi képvise-
letét 1984-ben nyitották meg 
Budapesten. A vállalatcsoport-
ba tartozó BASF Hungária Kft. 
1991 óta önálló kereskedelmi 
vállalatként működik. A BASF 
hazánkban 2014-ben 221 millió 
eurós árbevételt realizált.
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Gazdasági, védelmi és 
közjóléti funkció 

„az ember és környezet harmóniájának megteremtése 
az ember felelőssége”- magas szintű szakmai munka, 

díjazott parketta, népszerű erdei iskolák, állatsimogatók

a BaKonyerdő erdészeti és Faipari zrt. 62 400 hektár 
állami földön gazdálkodik, melyből 59 600 hektár erdő. 

Ennek mintegy háromnegyed része Veszprém, 15%-a Zala-, 
9%-a Győr-Moson-Sopron megyében található. Árbevételét

tekintve hazánk legnagyobb erdőgazdasága, hatszáz dolgozó 
foglalkoztatója.

cég központja Pápán találha-
tó, nyolc erdészete van: a ba-
latonfüredi, a keszthelyi, a 

bakonyszentlászlói, a bakonybéli, a 
devecseri, a farkasgyepűi, a monostor-
apáti és a pápai. Tevékenységük szer-
teágazó. Alapelvük az erdő hármas 
funkciója között– gazdasági, védelmi, 
közjóléti – a helyes arány kialakítása. 
Ennek megfelelően egyik legjelentő-
sebb feladatuk a fafeldolgozás. A fran-
ciavágási fűrészáru-gyáruk évente 30 
ezer köbméter rönk feldolgozására ké-
pes. Jelentős gőzölő-, és szárító kapaci-
tással is rendelkeznek, egyidejűleg 600 
köbméter faanyagot képesek szárítani, 
100 köbméter fűrészárut pedig gőzöl-
ni. Fűrészipari termékeiket a parketta-
ipar és asztalosipar, míg gyalult áruikat 
a parketta és bútoripar használja fel. 
Szolgáltatásaik közé tartozik a bérfű-
részelés, - szárítás, - gőzölés, - kérgezés.

A zalahalápi BEFAG parkettagyár 
1976 óta a magas minőséget képvisel, 
mellyel megalapozták piaci sikereiket. 
Parkettájuk 2011-ben megkapta a Ma-
gyar Termék Nagydíjat. 

„Az ember és környezet harmóniájá-
nak megteremtése az ember felelőssé-
ge. Mi ezért dolgozunk!” – vallja Varga 
László vezérigazgató.

a terMészetvédeleM 
Helyes egyensúlya
A balatonfüredi erdészet legnagyobb 
része a Balaton-felvidék Zánka és Ba-
latonfűzfő között fekvő lankás domb-
jain helyezkedik el – tevékenységéről 
dr. Szekrényes Tamás erdészeti igaz-
gató adott tájékoztatást. Elmondta, 
hogy nagy gondot fordítanak a gazda-

sági fakitermelés, az erdőgazdálkodás, 
a faújítás, a csemeteültetés és a termé-
szetvédelem helyes egyensúlyára, hi-
szen a Balaton környékén különösen 
fontos ezek összhangja. A tó vízgyűjtő 
területén olyan erdőgazdálkodási mó-
dokat kell választani és használni, me-
lyek megteremtik a folyamatos erdőbo-
rítást, hogy a lezúduló esővizeket minél 
inkább megfogják, visszatartsák. Az 
erdő segítség kell, hogy legyen mindeb-
ben. Mint köztudott a hőséghullámok 
a Balaton környékén fokozottabbak, 
mint a bakonyi hegyekben és egyéb 
hegyvidéki tájakon, ezért magas szin-
tű, átgondolt, tervszerű szakmai mun-
kával, különböző szintek kialakításá-

val, térbeli, időbeli darabolással érik 
el, hogy ezek minél kevésbé tudják ká-
rosítani a fiatal, még védelemre szoru-
ló faegyedeket, csemetéket. Kiemelten 
fontosnak tartják, hogy a természetvé-
delmi kezelővel jó együttműködésben, 
a közös gondolkodás eredményekép-
pen előrevivő módon, a természet javá-
ra oldják meg gondjaikat, feladataikat.

tervszerű 
vadgazdálKodás
Az eredményes vadgazdálkodás feltétele a 
folyamatos élőhely védelem, ezért az erdő 
és a benne élő vadállomány egyensúlyá-
nak megteremtését is súlyozottan fontos 
feladatuknak tekintik. A társaság által ke-
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az erdő lakói - vaddisznócsalád, szarvasok

a hubertlaki gyilkos-tó
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zelt vadászterület több mint 60%-a erdő-
vel borított, mintegy ezer hektáron pedig 
vadföld-gazdálkodást folytatnak, három 
cél szem előtt tartásával. Vadföld-gazdál-
kodásuk elsődleges feladata a mezőgaz-

dasági vadkárok csökkentése, a vad távol-
tartása a mezőgazdasági területektől.

Másik céljuk a vadállomány téli idő-
szakra történő felkészítése, hiszen ha 
a vad egész évben megfelelő minőségű 
takarmányhoz jut, akkor több tartalé-
kot tud felhalmozni, és a téli zord idő-
járást is könnyebben átvészeli. A har-
madik céljuk pedig az, hogy a művelt 
vadföldeken szakembereik egész év-

ben folyamatosan meg tudják figyelni 
a vadállomány mennyiségi és minőségi 
alakulását, ily módon következtetése-
ket tudjanak levonni a vadászatok ter-
vezésére és kivitelezésére vonatkozóan.

A balatonfüredi erdészet által kezelt 
területen gímszarvasok, vaddisznók, 
őzek élnek, így fokozottan figyelniük 
kell a vadgazdálkodás tervezésére, a 
megfelelő állománynagyság és a vadá-
szat összhangjának megteremtésére. A 
másik fontos tényező, hogy hétvégeken 
tízezrek járnak az erdeikben: túrázók, 
kerékpárosok, és gyakoriak a csapat-
építő tréningek is.

vadasparK, jóKai 
BaBleves Főző 
verseny, Kilátó
A közjóléti tevékenység is kiemelten 
fontos számukra. Az erdőgazdaság 
nemcsak magas szinten gazdálkodik, 
de védi a természetet, erdei vendég-
házai helyet adnak a túrázni, pihen-
ni vágyó embereknek. Kilátókat épí-
tenek, tanösvényeket hoznak létre, 
teljesítménytúrákat, kerékpárverse-
nyeket szerveznek, részt vesznek kolos-
torromok helyreállításában, erdei isko-
lákat működtetnek. 

 „Amit hallok, elfelejtem, amit látok, 
megismerem, amit csinálok, megtanu-
lom” – ez az erdei iskolai programjuk 
mottója, ahol egynapos, vagy bentla-
kásos rendszerben, természetes kör-
nyezetben, gyakorlati tapasztalatszer-
zés és megfigyelés során új ismereteket 
szerezhetnek a résztvevők. A társaság-
nak három ilyen létesítménye találha-
tó Ugod-Huszárokelőpusztán, Pápán 
és Monostorapátiban. Népszerűségü-
ket jelzi, hogy legalább fél évvel a ter-
vezett időpont előtt be kell jelentkezni 
hozzájuk.

Dr. Szekrényes Tamás erdészeti igaz-
gató nagyon büszke a 2014-ben átadott 
Koloska-völgyi vadasparkjukra is, mely 
egész évben, belépődíj nélkül fogad-
ja a látogatókat. A 2,2 hektáros park-
ban gím- és dámszarvasok, muflonok, 
őzek, fürjek, foglyok, fácános és tőkés-
récék élnek. A völgyben létesült tanös-
vény, erdei színpad, több kiépített sza-
lonnasütő hely, nordic walking útvonal. 
Ez a gyönyörű szurdokvölgy a balaton-
füredi híres Jókai bablevesfőző ver-
seny és egyéb szabadidős rendezvények 
helyszíne is.

A keszthelyi 4,2 hektáros Festetics 
Imre Állatpark 2012 tavaszán nyitot-
ta meg kapuit, itt manapság már rit-
kaságszámba menő magyar állatfajo-
kat és különféle vadfajtákat mutatnak 

be. Láthatók őshonos szarvasmarhák, 
juhok, lovak, sertések, nemesített ma-
gyar kecskék, szamarak, tyúkok, puly-
kák, víziszárnyasok, fodros tollú ludak, 
gyöngytyúkok, kutyák, gímszarvasok, 
őzek, dámvadak, vaddisznók, fácánok 
és foglyok is. 

A balatonfüredi erdészet 2016-ban ter-
vezi a tihanyi félszigeten egy kilátó át-
adását, mely csodaszép körpanorámát 
ígér a Balatonra, a Balaton-felvidék-
re, a tanúhegyektől Balatonalmádiig, 
Szántódtól Hárskútig.

müller anikó hanga

baKonyerdő erdészeti és 
Faipari zrt.
8500 Pápa, Jókai M. u. 46. 
Tel.: +36 89-513-100
www.bakonyerdo.hu
info@bakonyerdo.hu

baKonyerdő zrt. balaton-
Füredi erdészet
8230 Balatonfüred, Táncsics u. 19.
Tel: +36 87/581-420

Kiemelten fontosnak tartják, hogy 
a természetvédelmi kezelővel jó 
együttműködésben, a közös gondolkodás 
eredményeképpen előrevivő módon, a 
természet javára oldják meg gondjaikat, 
feladataikat.

a Koloska-völgyi vadaspark bejárata

a Koloska-völgyben, és a vadasparkban



KörnyezeTBaráT éLeTviTeL, 
KörnyezeTTudaTos gondoLKodás

Modell 
színésznő

„Én nem szoktam a fákat sem bántani, 
mert tiszteletben tartom, hogy az élőlények 

éreznek, de sokan ezt nem így gondolják,
sőt, megmosolyognak. Azt tapasztalom, nem 

figyelünk oda eléggé a környezetünkre”

– írja Kulcsár Edina.

> szöveg: MÜLLer aniKó hanga > foTó: TisChLer zoLTán

ulcsár Edina 24 éves Magyar ModeLL. 
éveK óTa BoLdog PárKaPCsoLaTBan éL, 
TöBB széPségversenyen veTT részT, 

2014-ben jelentkezett a Magyarország szépe versenyre, 
melyen megkapta a Miss World hungary címet. 
a londoni világversenyen hazánkat képviselve elnyerte 
az első udvarhölgy koronáját és a Miss európa díjat. 
a közelmúltban szerepet kapott a Casanova night 
Musicalben, mellyel amerikai turnén vett részt. 
a megállóhelyek között szerepel Miami, new york, 
Las vegas, san francisco és Los angeles.

ulcsár Edina így vall magáról: 
„Engem mindig arra tanítottak, 
hogy kedves legyek mindenki-

vel, még akkor is, ha más nem az elvárt 
viselkedést tanúsítaná velem szemben, 
hiszen a kedvességgel és a szeretet-
tel nem tudnak mit kezdeni! Mondják, 
mindenki mindent visszakap az élet-
től…”

élHető Maradjon 
a Föld
A világ második legszebb hölgyével a 
környezetvédelemről, a zöld energiáról, 
a környezettudatosságról beszélgettünk. 
Arról a napjainkban kiemelt jelentősé-
gű kérdésről, hogy megvalósulhat-e az a 
világ, melyben az életfeltételeinket biz-
tosító bolygó megóvása legalább akkora 
jelentőséggel bír, mint a gazdasági elő-
nyök. És arról, mit teszünk, mit tehet-
nénk, hogy abba az irányba haladjunk, 
mely valóban a jövő generáció, az embe-
riség fennmaradását szolgálja?
– Mi a véleménye, képesek vagyunk 
úgy élni, hogy egyetlen Földünk élhe-
tő maradjon gyermekeink, unokáink 
számára is?
– Azt gondolom, én képes lennék rá. 
Tudnék úgy élni, de nem egyedül va-
gyok a Földön. Sokan nem rendelkeznek 
azokkal az emberi értékekkel, melyek 
ezt lehetővé tennék. A környezettudatos 
szemlélettel, gondolkodásmóddal, mely 
felismeri, hogy az utódainknak is ezen 
a bolygón kell élniük. Az a véleményem, 
nem vigyázunk kellően a Földünkre, 
a környezetünkre. Az első lépés például 
a szemetelés – a minap is azt láttam, egy 
előttem haladó autóból folyamatosan ki-
dobálják a csokipapírt, és más szemetet. 
Gondoltam, szólok, de ez nem így mű-
ködik. Felesleges lett volna a vita, mert 
sok embernek „egyik fülén be, másikon 
ki” a jó tanács. Társadalmi szinten kelle-
ne ezekre a kérdésekre ráirányítani a fi-
gyelmet! Kampányolni mellettük, figye-
lemfelkeltő programokat szervezni, hogy 
jobban odafigyeljünk rá a mindenna-
pokban. Nem látom veszett ügynek ezt, 
csak azoknak kellene az ügy mellé állni, 
akik hitelesek, akikre figyelnek, hallgat-
nak. Magammal úgy vagyok, ha valamire 
figyelmeztetnek, elgondolkodom rajta…

K
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– Az életvitelünk mennyire terheli meg a természeti kör-
nyezetet?
– Sok technikai vívmány és a járművek is káros gázokat bocsá-
tanak ki, melyek igen ártalmasak a környezetünkre, jelentő-
sen szennyezik a levegőnket. Sokan vagyunk, túlnépesedünk, 
ezért terjeszkedni kell. Erdőket tarolunk le, hogy a helyükön 
épületeket húzzunk fel. Sokszor elgondoltam már, mennyivel 

könnyebb lenne, ha volna még a közelünkben egy-két bolygó, 
ahova átutazhatnánk. De nincs, erre az egyre kell vigyáznunk! 
Rengeteg olyan dolog van, amivel ártunk a környezetünknek. 
Fontos, hogy odafigyeljünk ezekre!
– Tudja-e, Önnek mekkora az úgynevezett ökológiai láb-
nyoma?
– Nem foglalkoztam még ezzel, nem végeztem el e mérést, de 
érdekelne az eredmény. Fontos ugyanis minden ember számá-
ra, milyen mennyiségű földre, vízre, élelemre, energiára, élet-
térre van szüksége az életét fenntartó javak előteremtéséhez.

csöpögő csap, locsolás esővízzel
– Mindennapjaiban, a magánéletében mennyire figyel oda 
a környezettudatos létre?
– Egy budapesti második emeleti panellakásban nőttem fel. 
Nem volt kertünk, nagy zöldfelületünk, igaz, a fák felértek az 
ablakunkig. Közel hat éve egy pesterzsébeti lakásban élek a pá-
rommal, ahol van egy kis füves terület, ide egy örökzöld cserjét 
ültettem. Viszont most építkezünk, nemsokára költözünk. Már 
elterveztük, a kerítés mellé tujákat telepítünk, zajcsökkentés 
céljából, na meg gyönyörűek is. Tudom, a vízzel is takarékosan 
kell bánni. Éppen a minap láttam a Mad Max című filmet, ami 
nagyon megérintett. A sivatag közepén nem volt víz, az embe-
rek annyira vágyódtak utána, hogy rajongtak egy olyan embe-
rért, aki nagyon gonosz volt velük, és bármit megtettek neki, 
hogy adjon nekik egy pici innivalót. Beleképzeltem magam 
ebbe a helyzetbe. Borzasztó lehet víz nélkül élni, mi nagyon sze-
rencsések vagyunk ezen a téren. Sajnos a fürdés a gyengém, eb-
ben nem vagyok takarékos, de azt gondolom, ha a szükség úgy 
hozná, erre is jobban odafigyelnék. A csapokra viszont nagyon 
ügyelek, zavar, ha csöpögnek, nem beszélve arról, hogy sok víz 
elfolyik feleslegesen. Ha egyszer saját kertem lesz, összegyűj-
töm majd az esővizet a kerti locsoláshoz. A lakásunkban ener-
giatakarékos égőket használunk. A háztartásunkban keletkező 
hulladékot szelektíven gyűjtöm. Nagyon jó, hogy ezeket újra le-
het hasznosítani! Teszem ezt saját magamért és a környezetem 
megóvásáért. Nagyra értékelem a helyi piacok egészséges, friss 
kínálatát! Az itt kapható áruk iránt bizalommal vagyok, mert 
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mostanában nem lehet tudni, mikor, mivel permetezik a zöld-
ségeket, gyümölcsöket, illetve mi egyebet csinálnak velük. A 
közelünkben most nincs ilyen kispiac, de ha az új lakókörnye-
zetemben találok, mindenképpen ott fogok vásárolni.
– Mi a véleménye a zöld energiáról?
– Fontosnak tartom kihasználni, mert ez olyan energiaforrás, 
mely a természeti folyamatok során állandóan rendelkezésre 
áll, vagy újratermelődik, a nap-, a szél-, a geotermikus-, a víz-
energia, a biomassza. Előnyük még, hogy felhasználásuk meg-

kíméli a környezetet. A problémát viszont ott látom, hogy Ma-
gyarország nincs olyan szinten, pontosabban az emberek nagy 
része nincs olyan anyagi helyzetben, hogy ezeket megenged-
hesse magának. Gondolok itt például a napelemekkel való fű-
tésre, melegvíz előállításra, mellyel sokat tudnánk spórolni, de 
ma még kevesek lehetősége, hogy lakásukban ezt alkalmazzák. 
Épülő házunknál mi ebben gondolkodunk.

Megelőzni 
a Betegséget
– Vállal-e szerepet egészségügyi preventív kampányokban?
– Igen, nagyon szívesen. Fontosnak tartom az egészségünkre való 
odafigyelést, a megelőzést, a sportos életmódot, az egészséges táp-
lálkozást – én nagyon rossz vitaminevő vagyok, de sok gyümölcsöt 
fogyasztok – ezt népszerűsítem a környezetemben és a családom-
ban is. A jótékonykodás pedig mindig szívügyem volt, a tavalyi 
nyereményemből ötszázezer forintot a Tűzoltó utcai Gyermekkli-
nikának ajánlottam fel.

 Kulcsár Edina

címeK

•  Miss Plastic 2009 (Első udvarhölgy és közönségdíjas)
• Miss Aquaworld 2012
• Miss Éden 2012
• Miss Hungary 2013 (Első udvarhölgy)
• Miss World Hungary 2014
• Miss World 2014 – Top5 (Első udvarhölgy)
• Miss World 2014 – Miss Europa

Magyarország nincs olyan 
szinten, pontosabban 
az emberek nagy része nincs 
olyan anyagi helyzetben, 
hogy ezeket megengedhesse 
magának. gondolok itt például 
a napelemekkel való fűtésre, 
melegvíz előállításra, mellyel 
sokat tudnánk spórolni, de ma 
még kevesek lehetősége, hog
 a lakásukban ezt alkalmazzák.
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proventus trade Kft. – hajó,
agrofil 2000 Kft. – kerékpár,
silver sailing & apartments Kft. – technikai háttér,
silver yacht Kft. – kikötő,
wallis duna – BMW i3,
cocomo cafe balatonfüred – Catering,
illetve balatonfüred és tihany települések.
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Látogatás a Bognár Farmon
egy történet lovakról, földről és a siker receptjének 

egyéb hozzávalóiról

léteziK egy Hely, aMi az alázatos, kitartó és kemény munka 
értékteremtő erejének kézzelfogható bizonyítéka, ahol az ott 

élők és dolgozók példaértékű, alapos munkájának nyoma 
mindenben fellelhető. Egy hely, amelynek híre messzebbre ér 
saját határainál. Ez a Bognár Farm. Vajon mik a legfontosabb 

hozzávalói vitathatatlan sikerének? utánajártunk.

omogy megye székhelyétől, 
Kaposvártól északkeletre fek-
szik Somodor aprócska fal-

va. E kis település mellett terül el 
Somodorpuszta, s lankáin a Bognár 
Farm. A különböző gazdasági épüle-
tekből, a komoly lótartartásról árul-
kodó, elkerített területekből, a dús 
legelőkből és – az évnek ebben a sza-
kaszában – egységesen csíkos szántók-
ból álló, több száz hektár kiterjedésű 
farmnak már a távolból feltűnő a ren-
dezettsége. A látogató közelebb érve 
sem csalódik. A tulajdonossal, Bognár 
Kálmánnal és Kolontári Évával ta-

lálkozva már az első pillanattól egy-
értelmű, honnan ered az említett rend 
utáni igény. A farm bejárása közben 
a többi dolgos munkatárs is erősíti az 
első benyomást. Nem csoda, hogy az 
itt dolgozók a kollegiális viszonyon túl 
baráti kapcsolatot is ápolnak, ami va-
lószínűleg elengedhetetlen a közös cél, 
vagyis a farm fenntartása és fejleszté-
se érdekében. S habár beszélgetésünk 
során vendéglátóink néha elkalandoz-
nak, mégis mindig a földművelés és a 
lótartás színes világán belül teszik azt, 
csakúgy, mint a később csatlakozó, fia-
tal Burucs Barna díjugrató is.

– Mikor kezdődött a farm története?
Bognár Kálmán (BK): – Több, mint 
negyed évszázadra nyúlik vissza; 1989-
ben érkeztünk ide azzal a céllal, hogy 
a legmagasabb elvárásoknak is megfe-
lelve termeljünk különböző növénye-
ket, elsősorban cukorrépát, és hogy 
majd lovakat tenyésszünk. Természete-
sen ez utóbbit is a lehető legmagasabb 
színvonalon. A sikerhez vezető út apró, 
de annál tudatosabb lépésekből állt és 
áll a mai napig. A kezdetekben nyolc-
száz négyszögölön folyt a gazdálkodás, 
1994-re már hatvan hektárra nőtt a te-
rület. Ma háromszázötven hektáron 
folytatjuk tevékenységeinket. Hat évvel 
ezelőtt kezdtük a versenylovak tenyész-
tését, illetve kinevelését, ugyanis ad-
digra sikerült megteremteni az ehhez 
szükséges speciális körülményeket.

– Honnan ered a vonzalom a mező-
gazdasághoz?
BK: – Édesapám agrármérnökként ko-
molyan foglalkozott gazdálkodással. 
Számomra korán világossá vált, hogy 
a nyomdokaiba lépek, annyi különb-
séggel, hogy én nem Gödöllőn diplo-
máztam, hanem Keszthelyen. Utána 
a Kaposvári Cukorgyárban dolgoztam 
huszonkét évig, mint mezőgazdasági 
osztályvezető. Évának is már elég ko-
rán egyértelmű lett, hogy lovakkal sze-
retne foglalkozni.
Kolontári Éva (KÉ): – Igen, már egész 
kicsi koromban fontosak voltak ne-
kem a lovak. Ha lovat láttam, fel kel-
lett, hogy ültessenek rá, és szinte min-
den ilyen találkozás könnyes búcsúval 
végződött. Mondhatni, eleve elrendel-
tetett az életpályám, annak ellenére, 

hogy a családban senki még csak nem 
is érdeklődött irántuk. Versenyezek is, 
de főként a versenylovak kinevelésére, 
pontosabban belovaglására és gondo-
zásuk koordinálására koncentrálok. 
Lényegében a lovak töltik ki a minden-
napjaimat.
– Meséljenek kicsit a lovaikról és az 
eredményeikről!
BK: – Jelenleg kilenc lovunk van, Ma-
gyar Sportlovak, mind holland vérvo-
nalból. A tavalyi év folyamán három 
nemzetközi versenyen is dobogós he-
lyezést értünk el. Ezen kívül egy na-
gyon ígéretes lovunk, Elza, az úgyne-
vezett három- és négyéves Országos 
Kancavizsgán kimagasló teljesítményt 
produkált.

S

Kolontári éva, bognár Kálmán és elza

legelöl ária, a hároméves 
kancacsikó, jázmin anyukája; 
mögötte villám; utána tamara, 
és tamina

vetési előkészületek az egyik 
cukorrépaföldön
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KÉ: – Gyakorlatilag ez a három napos 
megmérettetés egy képet ad a ló telje-
sítményéről, ami alapján a tulajdono-
sa eldöntheti, érdemesnek tartja-e ver-
senyzésre nevelni. A vizsga pontozza a 
küllemét, a mozgását, a lovas alatti vi-
selkedését (a ló együttműködési hajla-
mát) és az ugrási képességét. E szem-
pontok súlyozott átlaga adja végül a ló 
„osztályzatát”. A mi Elzánk szabadon 
ugrásban, vagyis lovas nélküli ugrás-
ban teljesített kiemelkedően. Majd ez-
után következett a korosztályos lovak 
megmérettetése, országos szinten. Az 
általunk tenyésztett lovak ezen a fokon 
is kimagasló teljesítményt nyújtanak.

– Mi áll az említett eredmények mö-
gött?
KÉ: – Rengeteg kemény munka, folya-
matos koncentráció és persze egy válo-
gatott csapat. Kezdjük talán a kovács-
csal, aki a lovat csikókorától körmöli, 
majd patkolja. Talán nem is kell rész-
leteznem, miért különösen fontos az ő 
szerepe (is). A ló a patkót nem érezhe-
ti idegen testnek, kivált ilyen teljesít-
mény mellett. Következzenek az állat-
orvosok: a főorvos általában távolabb 
tartózkodik tőlünk, a helyi állatorvos 
viszont, ha kell, azonnal el tud látni 
bármilyen esetet. Természetesen ők is 
konzultálnak, és a tulajdonossal együtt 

döntenek minden esetben. Szükséges 
egy takarmányért felelős személy, aki 
egyfajta dietetikusként működik köz-
re. Fontos a lovász szerepe, aki napi 
kapcsolatban van a lóval, megfelelően 
ápolva azt. Kulcsfontosságú szakember 
az istállóvezető, ő a ló életterét optima-
lizálja. Végül a tulajdonos, aki a csapat 
különböző tagjainak javaslatait mérle-
gelve felelős döntéseket hoz, illetőleg 
felügyel minden, a lovát érintő mozza-
natot. S mivel versenylovakról beszé-
lünk, szükséges egy profi lovas! Bár a 
mi lovainkat alapvetően én lovaglom 
be, majd versenyzek is velük, de egy ki-
magaslóan teljesítő ló profi versenyző 
kezébe kell, hogy kerüljön, aki a nem-
zetközi versenyek szintjére emeli a tel-
jesítményét. A mi esetünkben ez a sze-
mély a most érkező Burucs Barna.
– A lovaglás kapcsán pontosan ho-
gyan találkoztak?
Burucs Barna: – Másfél éve ismerked-
tünk meg a Pannon Lovasakadémián. 
A tél miatt, ahogy Éviék, én is ott tar-
tottam a lovaimat. Volt egy lovuk, Car-
men, akinek egy ideje már nem lehe-
tett emelni a teljesítményén, így Éviék 
megbíztak, hogy segítsek nekik, illetve 
a lónak. Sikerült! A hazai legmagasabb 
kategóriában is komoly eredményeket 
értünk el. Egyébként akkoriban kezd-
tem tanulni itt a Kaposvári Egyetemen 
Lótenyésztő, lovassportszervező agrár-
mérnöki szakán. Ezen belül lovas edző-
ként szeretnék szakosodni.
– Meséljen az elért, fontosabb ered-
ményeiről!

BB: – Tizennégy évesen, 2009-ben 
ezüstérmes lettem a Gyerek Euró-
pa-bajnokságon. 2013-ban az Ifjúsá-
gi Országos Bajnokságról arany- és 
ezüstérmet hoztam el. A Széchenyi 
Emlékverseny Nagydíját 2014-ben 
nyertem el. Ez szintén nemzetközi ver-
seny. A Pannon Lovasakadémia Meste-
rek Tornáján kétszer értem el harma-
dik helyezést, 2013-ban és 2015-ben. 
Évek óta átvehetem a Legeredménye-
sebb fiatal lovasnak járó díjat az Ifjúsá-
gi és fiatal lovas Európa-bajnokságon. 
Bár koromból adódóan – mivel még 
csak húsz éves vagyok – indulhattam 
volna ifjúsági bajnokságon, aminek a 
felső korhatára huszonegy év, de 2014 
óta már felnőttek között versenyeztem. 

Az országos bajnokságon második he-
lyezést értem el.
– Miként fér meg ez a teljesítmény az 
egyetemi tanulmányokkal?
BB: – A versenyek miatt, s mivel több 
lovam is van, egyéni tanrenden végzem 
az egyetemet. Gyakorlatilag a lovag-
lás tölti ki minden napomat – lovakat 
gondozok, különféle szintű versenyek-
re készülök velük, és célom ezek közül 
a lehető legtöbbet megnyerni. Mind-
emellett igyekszem a tanulmányaimat 
is a legkomolyabban folytatni.
– Honnan az indíttatás, s mik a to-
vábbi céljaid?
BB: – A családomban mindenki lovagol. 
Gyakorlatilag a Nemzeti Lovardában 
nőttem fel, a nővéremmel (Burucs Bor-

bála, a szerk.), aki szintén nagy ered-
ményeket tudhat magáénak. Édesapám 
állatorvos és amatőr díjugrató, édes-
anyám pedig a versenyirodában dolgo-
zik. Noha korábban fociztam és úsztam 
is, igazából ebben találtam meg maga-
mat. A soron következő célom a felnőtt 
válogatott tagjává válni, a távolabbi pe-
dig, hogy magyar versenyzőként a nyu-
gat-európai elitben versenyezhessek.
– Sok sikert és kitartást kívánunk 
a céljaid eléréséhez, bár úgy tűnik, 
mindezekhez a lehető legjobb kö-
zegbe kerültél, ahol mindenki hisz a 
profizmusban!
BK: Ez valóban így van! A profizmus-
ba vetett hitünk a tudatos döntéseinken 
és a gondosan felépített munkameneten 
alapszik. Ennek köszönhetjük eredmé-
nyeinket a növénytermesztésben és a ló-
tenyésztésben egyaránt. Az előbbiben a 
precíziós gazdálkodás megteremtése a 
cél, amelytől kiváló minőségű, magas ho-
zamot várhatunk. Gondolok itt elsősor-
ban a cukorrépára, mint fő növényünkre, 
ami igen körültekintő gondozást igé-
nyel. Ez természetesen már a termőta-
laj-előkészítésénél elkezdődik. Ehhez az 
szükséges, hogy a gépparkunkban a leg-
megbízhatóbb mezőgazdasági eszközök 
álljanak rendelkezésünkre. A lótenyész-
tés területén is hasonlóan magas elvárá-
saink vannak, amik jól egybecsengenek 
Barna egyéni céljaival. Olyan versenylo-
vakat szeretnénk kinevelni, amelyek va-
lóban magas színvonalon teljesítenek, és 
az elitbe emelik a magyar díjugratást.

balvin nándor

cukorrépavetés (felül). a bognár Farm gépparkjának legújabb büszkesége (balra). 
az új vetőgép összeszerelése (jobbra)

a hétéves east

bognár Farm KFt.
7454 Somodor, 
Rákóczi utca 11.
+3630/993-3146
bognarfarm@gmail.com

burucs barna és ciceró, a farm első saját tenyésztésű sportlova

burucs barna edzésen a van gogh 
apaságú, 8 éves kanca, elza hátán
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„Fókuszban a víz”
Fürödni jó! De az, hogy miben fürdünk és ezt 
milyen környezetben tesszük, egyáltalán nem 
mindegy. Mint az élet számos területén, itt is 

fontos a tudatosság, főként akkor, amikor medencét 
szeretnénk építeni. Magazinunk ezért egy medencék 
építésével-forgalmazásával foglalkozó cég tulajdonos-

ügyvezetőjét, Kovács zoltánt kereste fel.

udjuk, hogy a víz az éltető ele-
münk és nem csak akkor, ami-
kor főzünk, eszünk, iszunk, ha-

nem olyankor is, amikor a meleg nyári 
napokon a vízbe menekülünk a hőség 
elől. Számtalan megoldási lehetősége 
van annak, hogy élvezhessük ezt a lá-
gyan simogató anyagot.

A természetes vizek mellett napja-
inkban egyre inkább elterjednek a kü-
lönböző kerti vagy lakáson belüli me-
dencék. A kínálat a nagyon olcsó, kicsi, 
könnyen felállítható, ámde nem túlsá-
gosan tartós medencéktől a földbe süly-
lyesztett, mozaikkal kirakott, drágább, 
viszont hosszú évekig biztonságosan 
működtetethető medencékig igen szé-
les spektrumon mozog. 

– Az Aqua Tech Fehérvár Kft. a leg-
magasabb minőségű uszodatechniká-
val valósítja meg a hosszú távon is sok 
örömöt nyújtó medencék megépítését. 
Tudni kell azonban, hogy igen sokszor a 
medencék környezete is igényli a víz tu-
datos felhasználását például a növény-
zet ápolására, akár úgy is, hogy a vizet 
saját kútból használják fel. Így nálunk 
a komplex szolgáltatás része az uszo-
datechnika, a szivattyútechnika és az 
öntözéstechnika is – tájékoztatott ben-
nünket az ügyvezető.

Hosszú távon 
a drágáBB az olcsóBB
Kovács Zoltán elmondta, hogy az Aqua 
Tech Fehérvár Kft. 15 éves szakmai ta-
pasztalattal igyekszik mindenben ki-
elégíteni a megrendelők igényeit. Hosz-
szú évek alatt alakult ki náluk az a 
szolgáltatási kultúra, melynek alapja a 
minőség. Minőség a felhasznált anya-
gok tekintetében, minőség a kivitele-
zésben, minőség a kiszolgáló eszkö-
zökben. Hitvallásuk szerint csak így 
érdemes megvalósítani egy olyan be-
ruházást, mint egy medence és a hoz-
zá tartozó gépészet, vagy a fúrt kútból 
történő biztonságos vízkiemelés, a gaz-
daságos és hatékony öntözés. Ezért az-
tán az üzletükben és a beruházásoknál 
is csak a legjobb külföldi gyártók ter-
mékei lelhetők fel. Ez a garancia arra, 
hogy az adott esetben több milliós be-

ruházás évek múlva is gond nélkül el-
lássa feladatát. A piacon ugyan komoly 
árkülönbségek vannak például a kü-
lönböző gépészeti eszközök között, de 
hosszú távon meglátásuk szerint min-
denképpen a drágább az olcsóbb. Hogy 
miért? Mert kisebb a karbantartási 
költség, sokkal ritkább a meghibáso-
dás, így pedig mindenképpen gazdasá-
gosabb a fenntartás.

T

Kovács zoltán tulajdonos- 
ügyvezető

uszodatechnika és szivattyútechnika egy helyen
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visszapillantó

z Agrofil 2000 Kft. családi 
vállalkozás 2001 januárjában 
alakult, székhelye egy kis Ko-

márom-Esztergom megyei település, 
Tárkány. Alig ötven hektáron kezdték 
meg a gazdálkodást, de már az elején 
felismerték a cukorrépában rejlő lehe-
tőségeket, és elkezdtek cukorrépa-be-
takarítással foglalkozni. A cukorgyá-
rak bezárása után tevékenységüket 
átalakították, tároló- és szárítótelepet 
építettek, kialakítottak egy kis vető-
magüzemet, labort. Kiváló gépparkkal 
dolgoznak, épületeiket a szántóföldön 
megmaradt és a tisztítótelepen képző-
dő „hulladékkal” fűtik. Magyarország 
első mezőgazdasági napelem-parkját 
egyik tárolójuk tetején építették ki.

reKord MáKterMés
2015 jó közepes év volt számukra, a 
májusi csapadéknak köszönhetően na-
gyon szép gabonaterméssel. Bábolnán 
olyan a talaj, hogy ha nem esik az eső, 
nem jó a termés. Az idei év nyarán gya-
korlatilag megfordult az időjárás, míg 
2014 nyarán csak tíz napig nem esett 
az eső, az elmúlt nyáron összesen tíz 
napon esett, ezért a 2014 évi 11 tonnás 
átlag kukoricatermésük 2015-ben még 
a hetet sem érte el! Ez óriási kiesés, és 
ugyanez a napraforgóra is igaz, ez a két 
növény kétharmada a bevételüknek.

Mákot lassan tíz éve termesztenek, 
ami viszont kéttonnás kiváló termést 
produkált, ez messze a legnagyobb árbe-
vétel a cég életében. Ezzel szemben a rep-
ce és a kukorica közepes termést hozott.

A cég alapítása óta fejlődő pályája 
azonban most egy kicsit megállni lát-
szik. A jelenlegi mezőgazdasági pályá-
zati rendszer egy kicsit túlbonyolított, 
nem mindig szakmai alapon nyugszik, 
kicsit hátrányosan érinti a nagyüzeme-
ket. Az állattenyésztési ágazat támoga-
tása jelentősebb, ez nagyon jó, viszont 
itt az a probléma, hogy sok gazdaság a 
„halála küszöbén” van, nem mindegyik 
vállal fel egy újabb ötéves tartási kö-
telezettséget. Összességében tehát, ha 

A

Mákot több mint tíz éve termesztenek, ami 
viszont kéttonnás kiváló termést produkált, 
ez messze a legnagyobb árbevétel a cég 
életében. ezzel szemben a repce és a kukorica 
közepes termést hozott.

agroFil 2000 KFt. 
2945 Tárkány, Fő u. 38. 
www.agrofil2000.hu
mariboseed@t-online.hu
T.: +36 34 568 078
Fax: +36 34 568 079Közel tíz éve termesztenek morfinmákot

Kiváló gépparkkal dolgozik a cég, pótberuházásokat azonban terveznek

nem ideálisak a pályázati feltételek, a 
cégek nem végezhetnek beruházásokat 
az elkövetkező 3-5 évben, az Agrofil 
cégcsoport sem. Pótberuházásokat ter-
veznek, ilyen például a traktor-géppark 
RTK rendszer finomhangolása.

csúcsra járatott 
napeleMparK
Kiemelten figyelnek a megújuló ener-
giaforrások hasznosítására, tárkányi 
napelemparkjuk a kiserőmű határát 

súrolja. Ha lesz ilyen jellegű pályázati 
kiírás, kihasználják. 2020-ra, a támo-
gatáspolitikai rendszer átalakításáig a 
cél, hogy stabil, erős lábakon álló cég 
maradjanak.

Gondként élik meg a támogatások 
sokszoros – néha egymást fedő, emi-
att elhúzódó – ellenőrzését is, amely 
késlelteti a nem kis összegű kifize-
téseket. A 2015-ös év sikereként ér-
tékelik viszont a növényvédelmi ha-
tóságokkal való korrekt kapcsolat 
kialakítását.

müller anikó hanga
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Tizenöt éves sikeres múlt
a pályázati rendszer jobban kedvez a kisebb 

gazdaságoknak
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pannon Hajsza

Spártai futás 
a pannonhalmi dombokon

a világszerte egyre népszerűBB extrém akadályfutáshoz 
ideális környezetet találtak a szervezők Pannonhalmán, az ősi 

apátság tövében. PannonHajsza néven először rendeztek itt 
spártai futást: a több mint 8 kilométeres nehéz terepen 

15 akadályt is le kellett győzniük a versenyzőknek. 

lettel telt meg azon a szeptember 
végi szombaton a máskor csen-
des pannonhalmi arborétum le-

vendulavölgye. A gyülekezőtéren a hang-
szórókból pörgős zene szólt. Félóránként 
indították a futamokat, a start előtt a 
közös bemelegítést is itt végezték a ver-
senyzők, aztán amikor felsorakoztak a 
rajtnál, szpíker hangolta őket. „Pan-
non!” – kiabálta a mikrofonba, a futók 
pedig kórusban zúgták rá: „Hajsza!”. Ezt 
többször is megismételték, így megfelelő 
adrenalinszinttel vágtak neki a távnak.

Tálas Gergő, a Yakuza Fitness képvi-
seletében vett részt a szervezőbizottság 
munkájában:

– Jártam a környéket, a győr új ba ráti 
dombokat, hogy megfelelő helyszínt ke-
ressek a versenyünknek, így bukkantam 
erre a szomszédos területre – mondta 
Gergő. – Meglátni és megszeretni egy 
pillanat műve volt. Eldöntöttük hát, 
hogy ez a csodálatos táj ad majd otthont 
az első Pannonhajszának.

– Futamonként ötven embert tudtunk 
útnak indítani. Nemcsak férfiak, de nők 

és gyerekek is jelentkeztek a próbára. 
Utóbbiak ugyanúgy jó nyolc kilométert 
futottak, mint a felnőttek, de számukra 
könnyebb akadályokat készítettünk – 
kezdte Pottyondy Ákos, az egyik főren-
dező, aki az apátságot képviselte a szer-
vezők között. – Az indulóknak nagyon 
tetszett, hogy vizesárokkal nem kellett 
megküzdeniük, így megfázástól sem kel-
lett tartaniuk. A legjobban teljesítők egy 
óra körüli eredményeket értek el.

A főapátság mellett, a várfal és a kilá-
tó közelében, valamint a település főte-

rén elsősorban ügyességi feladatok vár-
ták a résztvevőket.

A teljesség igénye nélkül ízelítő a 
próbákból: kötélmászás a várfal két-
harmadáig, függeszkedés öt kötélen át, 
lajhármászás több méter magasban, 
homokzsák felhúzása kötélen, rönk-
cipelés és fahasítás, a szellem frissíté-
sére pedig memóriajáték. Akadt olyan 
próba is, ahol hat liter vizet kellett egy 
farönkszeleten szállítani, közben léce-
ken lépdelni úgy, hogy egyetlen csepp 
se csorduljon ki. Akik nem tudtak tel-
jesíteni egy-egy akadályt, azok húsz fek-
vőtámasszal minden sikertelen próbál-
kozást kiválthattak. A táv végén még 
három, fából épített akadály várt a spár-
tai futókra: az egyiken felette, a mási-
kon alatta, a harmadikon pedig középen 
kellett átmászniuk a versenyzőknek.

– Nagyon jó erőnlétet kívánt a pálya 
teljesítése, de egyben óriási élmény volt. A 
szervezők olyan ötletes feladatokat is kita-
láltak, amelyek az itthon rendezett spártai 
futásokon ritkaságszámba mennek, pél-
dául, a dárdadobás. A legnehezebbnek azt 
a próbát éreztem, amikor a sípályán elő-
ször le kellett szaladni a lejtőn, majd rög-
tön visszaindulni a meredek emelkedőn – 
mondta a győri Botos Dániel.

– A favágás tetszett a legjobban, illet-
ve az apátság lenyűgöző környezete. En-
gem motivált, hogy ennyire szép hely-
színen versenyezhettünk – tette hozzá a 
szintén győri Kolonics Zoltán.

A 23 éves, csinos Kiss Vivien szintén 
Győrből érkezett a hajszára:

É a jelentős szintkülönbség, a terepviszonyok is nehezítették a versenyzők dolgát

zsák, zsák, teli zsák 
- ezeket kellett 
felhúzni az indulóknak

– Terepfutóversenyeken már vet-
tem részt, de ilyen akadálypályán 
még nem futottam. Nagyon tetszett a 
PannonHajsza, igazi kihívás volt tel-
jesíteni. Tökéletes volt a szervezés és 

az időjárás is. Az akadályok közül szá-
momra a csillagdobás és az íjazás volt 
a legnehezebb, a kötélen függeszkedést 
és a lajhármászást viszont nagyon él-
veztem.
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Jelentkezni személyesen: 
Yakuza Fitness Club 
(Győr, ETO Park II. emelet) 
Online: 
www.pannonhajsza.hu

pannon Hajsza

A győrzámolyi Czihat Dániel (22) zihál-
va értékelte a pályát a nagy futás után:

– Végig nagyon jól éreztem magam, 
ötletesek, ugyanakkor nehezek voltak 
az akadályok. Ez volt az első ilyen ver-
senyem, és remélem, hogy jövőre is lesz 
PannonHajsza.

Balogh László, a Pannonhalmi Táj-
egység Vállalkozói Egyesülése elnöke-
ként nemcsak az egyik fő szervezője volt 
az eseménynek, hanem maga is teljesí-
tette a pályát.

– Több hasonló jellegű versenyen vet-
tem már részt, de közülük ez volt a leg-
nehezebb – kezdte Balogh László. – A 
terepviszonyok nehezebbek voltak, de a 
táj szépsége, a szakrális hely kárpótolta a 
résztvevőket. Láttam, hogy sokan nem is 
törődtek az időeredményükkel; inkább 
lassabban futottak, hogy nézelődjenek 
a környéken. Szervezőtársaim – Tálas 
Gergő és Pottyondy Ákos – tervezték 
és építtették a pályát, nekem az anya-
gi hátteret, a szponzorokat kellett eh-
hez előteremtenem. Szerencsére sokan 
segítettek. A civileken kívül indultak 
TEK-esek, tűzoltók is, korábban cégek 
rendeztek csapatépítő tréningeket a pá-

lyán, és mindenki nagyon elégedett volt 
a színvonallal. Mi is azok vagyunk a ver-
senyzői létszámmal. Ahhoz képest, hogy 
először rendeztük meg a Pannonhajszát, 
a majdnem négyszáz induló kitűnőnek 
mondható. Mindenképpen tervezzük, 
hogy jövőre lesz folytatása a versenynek, 
sőt szeretnénk egész napos programmá, 
családi nappá szélesíteni a rendezvényt.

csinos hölgykoszorú: jövőre veletek, ugyanitt!

nem, nem 
locsolkodni 

készülnek 
a srácok!

az élcsoport

1.  balhási ákos 
(Jánosháza) 
52:35.33 perc

2.  görözdi máté 
(Mosonmagyaróvár) 
53:29.68

3.  mészáros Ferenc (zirc) 
1:00:40.51 óra

4.  vitéz péter (győr) 
1:01:35.53

5.  szobonya gergő 
(Cegléd) 
1:03:08.71

6.  búza lászló 
(veszprém) 
1:03:22.62

PannonHajsza,
abszolút 

eredmények

voltak, 
akiknek 
a favágás 
tetszett a 
legjobban
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Magról magra – magasabbra...
a világ negyedik legnagyobb vetőmagvállalata, 

közel kétezer gazdálkodó taggal

liMagrain. Egy internacionális szervezet, mely kezdetektől fogva az 
innováció élvonalában jár, és nagy hangsúlyt helyez a kutatásfejlesztésre. 
Egy nemzetközi cég, melynek neve ismerősen cseng a hazai gazdálkodók 
körében. Egy olyan vállalkozás, amely felismerte, hogy a mezőgazdasági 

művelésbe bevonható területek nagysága már nem növelhető tovább, 
ezért annak a kihívásnak kíván inkább megfelelni, hogy egységnyi 

területen a legjobb minőségű és legnagyobb mennyiségű alapanyagot 
termeljék meg, fenntartható módon. 

a Francia vetőMag 
neMesítő cég 
története
A Limagrain anyacége a Franciaország 
szívében található Limagne síkságon 
alakult vetőmag-nemesítő szövetke-
zetként. A Limagrain nevet 1965-ben, 
azaz több mint ötven éve vette fel, és a 
mai napig francia mezőgazdasági ter-
melők tulajdonában van. A klasszi-
kus, Nyugat-Európában bevett és jól 
működő szövetkezet több ezer tagot 
számlál. A sikerhez évről évre 150 ezer 
mezőgazdasági vállalkozó és közel tíz-
ezer munkatárs járul hozzá. Ennek az 
együttműködésnek az eredménye, hogy 
tevékenységükre, a fenntartható mező-
gazdaságra, és a növénynemesítésre 
küldetésként tekintenek.

A 100 százalékban szövetkezeti tu-
lajdonú vállalat fejlődését eleinte a 
nemesített vetőmag előállítása bizto-
sította, majd az 1970-es évektől fokoza-
tosan kiterjesztették tevékenységüket 
az élelmiszer- és sütőipari területekre 
is. Tevékenységük három fő alappillé-
rét napjainkban a szántóföldi vetőmag, 
valamint a zöldség-, kertészeti vetőmag 
nemesítése és forgalmazása, és az élel-
miszeripari üzletágak képezik.

A folyamatos fejlesztésbe és együtt-
működésbe vetett hitüknek hála, a 
Limagrain- csoport Európa meghatá-
rozó, és a világ negyedik legnagyobb, 
55 országában tevékenykedő vetőmag-
gyártójává vált.

az innováció, 
a teljesítMény és 
a KutatásFejlesztés 
élvonaláBan

241 millió ¤ kutatásfejlesztésre, 
és több mint 2.100 kutató
A Limagrain olyan új hibrideket és faj-
tákat nemesít, melyek megfelelnek az 
új technológiai és gazdasági követel-
ményeknek, valamint a gazdálkodók és 
a különböző mezőgazdasági ágazatok 
specifikus igényeinek.

Nemcsak a mezőgazdasági növeke-
dést tartják szem előtt: figyelnek a ho-
zamra, a növények betegségekkel és 
kártevőkkel szembeni ellenállóságára és 

az éghajlati jellegzetességekre is. Mun-
katársaik részt vettek a búza és a kuko-
rica génszekvenciájának (azaz a gének 
kapcsolódási sorrendjének – a szerk.) 
megfejtésében. A Limagrain újító a ve-
tőmag-előállítás terén is, hiszen többek 
között ők voltak az elsők, akik fóliasátor 
alatt nemesítettek kukorica-vonalakat, 
a beporzási időszak pontosabban meg-
ismerése érdekében.

Vállalatuk úttörő szerepet töltött be a 
vetőmagok minőségének folyamatos ja-
vításában. Például ők javasolták először 
az ötvenezer szemes kiszerelési egysé-
get, ami ma már szabványnak számít.

Mindig az innováció élvonalában 
jártak, hiszen a korai és nagyon korai 

a Kutatás-fejlesztés élvonalában

lg búza fajtasor
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hibridek területén végzett genetikai 
munkáiknak köszönhetően a kukori-
catermesztés elterjedt Európa északi 
részein is. Munkájuk közben soha nem 
tévesztették szem elől azt sem, hogy 
egy sikertörténet örökösei.  

Jelszavuk a „Magról magra, maga-
sabbra” ami azt is takarja, hogy vállala-
tuk a mezőgazdasági szektorban egye-
dülállóként, éves árbevételének 14,6 
százalékát minden évben kutatás-fej-
lesztésre fordítja.

Magyarországi 
tevéKenységüK

húsz éves múlt, hat növényfaj, 
egy márka
A Limagrain név ismerősen cseng a 
magyar piacon, hiszen több mint húsz 
esztendeje vannak jelen az itthoni ter-
melők szolgálatában. A Limagrain szá-
mára Magyarország kiemelt fontos-
ságú terület, melyet az is jelez, hogy a 
világszerte működő közel 120 nemesítő 
állomás közül egy hazánkban, Zsom-

bón található. Stratégiai jelentőséggel 
bír országunk a vetőmagok előállítása 
terén is, mivel a hazai körülmények kö-
zött nemesített és előállított vetőmag 
valóban a legmegfelelőbben tesztelt és 

kikísérletezett vetőmagot tudja nyújta-
ni a gazdák számára.

LG márkajelzés alatt futó vetőmag-
jaik az európai mezőgazdaság sokszí-
nűségét és változatosságát testesítik 
meg. Az LG- termékkatalógus olyan 
megoldásokat kínál, melyek megfe-
lelnek az étkezési és takarmányozási 
szükségleteknek, valamint az ipari fel-
használás igényeinek.
Habár a múltban a márka fejlődését 
elsősorban a kukorica biztosította, ma 

az LG termékskálájában hat másik nö-
vényfaj is szerepel: búza, árpa, nap-
raforgó, őszi káposztarepce, borsó és 
takarmánynövények. Ez a széles ter-
mékskála megfelel a gazdálkodók ag-

ronómiai szükségleteinek, különösen a 
vetésforgó és a végtermék majdani fel-
használása szempontjából.

Kínálatukban elérhetők korai és kö-
zépérésű szemes és speciálisan magas 
rost- emészthetőségű LGAN silókukori-
ca-hibridek, nagy olajtartalmú linolsavas 
– herbicid rezisztens Clearfield®, szádor- 
rezisztens napraforgók, magas termés-
hozamú, kipergés-ellenálló őszi káposz-
tarepce fajták és hibridek, valamint 
kalászosok is. (X)

Habár a múltban a márka fejlődését 
elsősorban a kukorica biztosította, ma az 
lg termékskálájában hat másik növényfaj 
is szerepel: búza, árpa, napraforgó, őszi 
káposztarepce, borsó és takarmánynövények. 
ez a széles termékskála megfelel a 
gazdálkodók agronómiai szükségleteinek.

 Céljuk a fenntartható
    gazdálkodásra, életmódra
    ösztönözni
a változó éghajlati Környezetben elengedhetetlen, 
hogy bolygónk egyre növekvő népességét megfelelő meny-
nyiségű és minőségű élelmiszerrel lássuk el. E téren kulcssze-
rep jut a vetőmagoknak, hiszen ezekből készül a takarmány-, 
illetve a kenyérgabona. A Limagrain Szövetkezetben azért 
dolgozik több mint kétezer kutatómérnök a 120 kutatóál-
lomáson, hogy a legellenállóbb, legadaptívabb, a felmerülő 
igényeket legjobban kielégítő vetőmagot tudja biztosítani 
partnereinek.

A mezőgazdasági művelésbe bevonható területek nagy-
ságát ma már szinte lehetetlen növelni. Ezért kell megfelel-
niük annak a kihívásnak, hogy egységnyi területen a legjobb 
minőségű és legnagyobb mennyiségű alapanyagot termeljék 
meg, fenntartható módon. Együtt dolgoznak a gazdákkal, így 
tudják, hogy a szegénység elleni, az élelmiszerbiztonságért, a 
faji sokszínűség megőrzéséért folytatott küzdelem nem csak 
üres fogalmat takar, hanem mindennapi életünk részét képe-
zi. Munkatársaik ennek tudatában dolgoznak fáradhatatlanul 
laboratóriumaikban, világszerte.

Kukorica-kísérlet
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Együtt könnyebb
Küldetéssel hajók és hajósok között

a KéKszalagról legtöBBen annyit 
tudnaK, Hogy európa legnagyoBB 

tókerülő versenye. Ez igaz, csakhogy 
nem a teljes igazság – a Kékszalag ennél 

sokkal többet jelent! Egy olyan társadalmi 
esemény, melynek fő vezérfonala valóban 

a verseny, de köré rengeteg program, 
kísérőesemény szerveződött az évek során. 

Így nagyszerű apropó arra is, hogy olyan 
igazán jelentős problémára hívja fel 

a figyelmet, mint például a tízből egy
nőt érintő mellrák.

 

A tavalyi versenyen részt vevő közel 
600 hajó már a mellrák elleni harc 

nagyköveteként futott ki a kikötőből, 
és a rajt utáni 3. percben a fedélzetekről 

az ég felé útnak indított egy-egy 
léggömbbel rózsaszínbe öltöztette a 

horizontot. A 47. Kékszalag ÁRKÁD Nagydíj 
és ez a kezdeményezés ebben az évben is 

sokakat megmozgatott.

FigyeleMFelKeltő 
luFiKat!
A szürke hajótesten rózsaszínbe öltö-
zött hölgyek idén négyszáz lufit enged-
tek a magasba, egy darabon elkísérték 
a mezőnyt, valamint a Tagore sétányon 
felállított pavilonjukban álltak a hoz-
zájuk fordulók rendelkezésére. A lég-
gömbök a mellrákos nőkért szálltak 
az égbe, nekünk pedig felkeltette a fi-
gyelmünket, ezért leültünk beszélget-
ni az egyesület három aktivistájával. 
A megszólaltatott trión kívül tag-
ja még a csapatnak Bükkösi Gizus, 
Berg Évi,Móricz Kriszta, Őrsi Anita, 

Bóna Kinga, Ősze Kata, Paulics Rita, 
Wimmer Vali, Hegedűs Andrea, Major 
Zsuzsa és Csát Franciska. A közösség 
tagjai elmondták, fő támogatójuk, a Jó 
Mariann vezette Női Egészségmegőrző 
Program nélkül nem jöhetett volna létre 
a kezdeményezés.

„Minél többen tartozunk egy cso-
portba, annál könnyebb – kezdte a be-
szélgetést Bodnár Erika, az alapítvány 
önkéntese. – Ma körülbelül évente 
7000 nő van, akinél felfedezik ezt a 
betegséget. Aki érintett, megtaláljuk, 
aki nem, azoknak felhívjuk a figyelmét 
erre a komoly problémára. Facebook-

oldalunkon várunk minden mellrákban 
érintettet, azokat, akik úgy érzik, nem 
tudnak megbirkózni a napi gondjaikkal. 
Ha csatlakoznak hozzánk, választ kap-
hatnak rengeteg olyan kérdésre, me-
lyet az onkológusnak, vagy másnak nem 
tudnak, nem mernek feltenni.”

Magyarországon napjainkban min-
den tíz nőből egy érintett a betegség-
ben, ráadásul egyre fiatalabb kor-
osztályból kerülnek ki a mellrákkal 
küzdők. A közösségi oldalon keresztül 
azok is kapcsolatba léphetnek az ala-
pítvánnyal, akik egy kis faluban vagy 
egy zártabb közösségben élnek. Ma-

Az még hagyján, hogy a kikötő-
ben nagy volt a nyüzsgés, hi-
szen ez természetes, amikor 

540 hajón közel ötezren tevékenyked-
nek, de az érdeklődők is találhattak 
maguknak elfoglaltságot, még akkor is, 
amikor a hajók eltűntek a kíváncsi sze-
mek elől.

A Tagore sétányon felállított stan-
dok sokaságában sült horka, kolbász, 
grillételek és édességek várták a töme-
get. Aki megszomjazott, kedvére vá-
laszthatott a legfinomabb balatoni bo-
rok közül, de a sörösök sem maradtak 
szomjasak. Aki aktív kikapcsolódásra 
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az önkéntesek nem pihenni érkeztek balatonfüredre, egy közös fotóra azért jutott idő

vágyott, az is megtalálhatta a kedvé-
re való elfoglaltságot, hiszen a vízpar-
ti strandolás elengedhetetlen kelléke a 
Kékszalagnak. Aki pedig a szinte vé-
gig szélcsendben lezajlott verseny he-
lyett nagyobb tempóra és izgalmakra 
vágyott, az a part mellett megrendezett 
modellvitorlások viadalán szurkolha-
tott kedvenc távirányítású hajójának.

A mezőny egyébként július 2-án reg-
gel kilenckor rajtolt el Balatonfüred 
mellől, de már ekkor kijelenthettük: a 
kánikula és a szélcsend (főleg utóbbi) 
fogja meghatározni, mennyi idő alatt 
teszik meg a légvonalban 155 kilométe-

res távot. Hogy ez végül kinek sikerült 
a leggyorsabban, arról keretes írásunk-
ban olvashatnak.

A rajthoz felsorakozott hajókat még 
a Balaton vizén is szurkolók köszöntöt-
ték, ugyanis aki tehette, hajóra szállt, 
megnézte az ágyúlövés jelezte start 
pillanatát, üdvözölte kedvenceit, va-
lamint egy darabon el is kísérte őket. 
A rengeteg, nem versenyző hajó közül 
egy azonnal szemet szúrt mindenki-
nek, hiszen az Mellrákinfo Egyesület 
szürke hajóján rózsaszín pólós hölgyek 
dobták fel az összképet, na meg a hajó-
ra rögzített
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napság még mindig nagy gondot je-
lent, hogy a nők nem mernek beszélni 
betegségükről, de könnyebben meg-
nyílnak valakinek, akinek gyakorlati 
tapasztalata van a mellrák legyőzésé-
ben, ezért a szervezetben csak olyan 
önkéntesek szorgoskodnak, akik már 
felgyógyultak belőle.

„Részben gyakorlati tanácsokat 
adunk, de a legfontosabb a lelki tá-
mogatás. Sokaknak van erre szük-
sége, főleg a betegség elején. Az em-
ber a diagnózist tragikusan éli meg, 
azonnal az interneten, a Facebookon 
kezd keresgélni. Ha ránk talál, felvesz-
szük a csoportba, hamar kapcsolatba 
lépünk vele, hogy érezze a törődést. 
Orvosokra tartozó dolgokba nem me-
gyünk bele, nálunk a lelki megerősítés 
a fő szempont, de persze más kezde-
ményezéseknek, tréningeknek is teret 
adunk. Például megkerestek minket 
egy tornával, amelynek segítségével 
a mellműtött lányok hamarabb fel-
gyógyulhatnak” – vázolta a tanács-
adás lényegét Erika, majd arról be-
szélt, hogyan lehet időben felismerni 
a bajt. Mint elmondta, minél több nő 
vizsgálja magát, minél többen járnak 
el a rendszeres szűrővizsgálatra, mi-
nél hamarabb diagnosztizálják a be-
tegséget, annál nagyobb az esély a 
gyógyulásra, ugyanis az időben felfe-
dezett eseteknél 95 százalékos a gyó-
gyulási arány. 

a családom végignézze. Nem mindenki 
vevő rá, nem mindegyik kórházban en-
gedik. Igaz, nem mindig tudunk ott len-
ni, ilyenkor küldjük a plakátokat és az 
apró kis ajándékokat, külföldre is akár.”

A csoportosulás célja, hogy országos 
hálózat legyen. Budapest mellett Bá-
bolnán, Csornán és Dunaújvárosban is 
vannak aktív tagjaik, akik maguk köré 
gyűjtik az érintetteket. Anett szerint a 
kisebb városokban, településeken köny-
nyebben, jobban megmozdulnak az em-
berek, ezt igazolja saját tapasztalata is, 
Bábolnáról. Ő felvállalta, odatette ma-
gát, és tavaly októberben több mint két-
százan vettek részt az általa szervezett 
sétán. Azok is ott voltak vele, akik addig 
nem merték elmondani, mert cikinek 
tartották helyzetüket. „Miről beszé-
lünk? A legnagyobb feladat: áttörni a 
gátakat, ne legyen a paróka ciki!” – je-
lentette ki határozottan Anett.

Sokan vannak, akik a munkahelyü-
kön sem mondják el, mivel küzdenek. 
Titkolóznak, félnek, hogy elveszítik az 
állásukat, ha kiderül. A titkolózás, a 
szorongás pedig negatív energia, ezért 
nagyon ártalmas lehet. 

Halom Borbála a vitorlázást és a 
mellrákot is ismeri, így aztán jól gondol-

tuk, hogy benne van a keze abban, hogy 
a Kékszalag segítségével még több em-
berhez eljusson az alapítvány üzenete. 
„Harmincöt éve vitorlázom, a futópadon 
pattant ki az ötlet a fejemből – vágott 
bele az önkéntes. – Felhívtam Litkey 
Farkast, Farkit, akivel harminc éve is-
merjük egymást. Mondta, hogy persze, 
csináljuk, segít nekünk, onnantól kezd-
ve nyílt kapukat döngettünk. A tavalyi 
verseny után rákerestem a neten, negy-
ven sajtómegjelenésünk volt, mi csak 
kettőt indítottunk el, a többi jött vele.”

a saját példa Hiteles
A vitorlázó arról is beszélt, mi kell ah-
hoz, hogy hitelesnek tartsák sorstár-
sai: „A saját példa a legjobb. Amikor a 
blogomon felvállaltam a kopasz képe-
imet, elképesztő erőt adott – egyrészt 
nekem, másrészt a visszajelzések alap-
ján a többi nőnek is. Nem egy celeb vol-
tam, hanem egy ugyanolyan hús-vér, 
hétköznapi magyar nő, mint ők. Ha ő 
túlélte, én is túl fogom, ha neki nem 
ciki, akkor nekem sem – írták.”

Borbála arról is beszélt, mennyire fon-
tos az, hogy a nők ne titkolják el a beteg-
séget. Nem elég, hogy végig kell csinál-
niuk, még hallgatniuk is kell. Magukra 

mutogatnak, mintha az ő hibájuk lenne, 
holott ez nem igaz, bármit is mondjon, 
sugalljon a betegek környezete.

„A Kékszalag megint egy olyan le-
hetőség, egy olyan felület, amely segít, 
hogy ne csak októberben beszéljünk a 
mellrákról. Sok nőt szeretnénk elérni, 
más sportrendezvényen is ott voltunk 
már, ahol ezt megtehettük” – jegyezte 
meg Bori, aki elmondta, a következő 
generációk miatt is fontos a rendszeres 
szűrővizsgálat és az önvizsgálat, amit a 
nőknek tovább kell adniuk. Egy 2012-
es adat szerint évente kétezren halnak 
meg mellrákban, ez borzasztóan nagy 
szám, főleg annak tükrében, hogy az 
időben diagnosztizált esetek 95 száza-
léka gyógyítható.

Azt pedig már én teszem hozzá, 
hogy azok a férfiak, akik azt mond-
ják, ez nem az én gondom, engem nem 
érinthet, üljenek le, és gondoljanak job-
ban bele. Gyermekeink, gyermekeink 
anyjai, feleségeink, anyáink, testvére-
ink, rokonaink, barátaink, munkatár-
saink is érintettek lehetnek – onnantól 
kezdve pedig mi magunk is érintettek 
leszünk, és egyet tehetünk: segítünk, 
ahogy csak tudunk!

pál istván

az egyik legfeltűnőbb hajót lehetetlen volt nem észrevenni

Franci és bori a rózsaszín lufik a mellrákkal küzdő nőkért szálltak a magasba

sMinK és Henna
Bernáthné Gerencsér Anett a gyakorlati 
segítségnyújtásról beszélt, ugyanis an-
nak, aki nem küzdött meg ezzel a ször-
nyű kórral, első hallásra talán furcsa 
lehet, mennyire hétköznapi apróságok 
deríthetik jobb kedvre a szenvedőket. 
„Az Estée Lauder jóvoltából sminkdél-
utánokat rendezünk a kopasz nőknek 
– magyarázta Anett. – A Csillámvirág 
Kft.-nek köszönhetően pedig henná-

val rajzolnak nekik szemöldököt, frizu-
rát. Ez egy kívülállónak apróság, de aki 
benne van, annak hatalmas energiát 
ad, igazi léleksimogató érzés. Az „utolsó 
kemó” elnevezésű akciónk során például 
azt jelzi nekünk az érintett, mikor kap-
ja meg az utolsó kemoterápiás kezelést. 
Akkor mi ketten-hárman bevonulunk 
hozzá a kórházba, és ott vagyunk vele, ez 
is hatalmas segítség. Amikor én kaptam 
az utolsót, nem szerettem volna, hogy 
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Korzózás az élő   történelemben
KuLTúra, SPorT MiNdEN MENNyiSéGBEN!

INOM ELEGANCIA, KULTURÁLIS PEZSGÉS, 
ÉVSZÁZADOS ÉRTÉKEK ÉS NYüZSGŐ 
SPORTÉLET A BALATON ÉSZAKI PARTJÁN. 

A lankás dombok takarásában fekvő Balatonfüred méltán nyerte el 
a kultúra magyar városa címet: színes programkínálatával kimagaslik 
a térségből, s mára a régió kiemelt turisztikai jelentőséggel bíró 
központjává vált. Cikkünkben a település 2016. évi, igen gazdag 
programkínálatából adunk ízelítőt.

z ideérkező élvezheti a tavaszi 
nap sugarait, vagy akár megpi-
henhet az őszbe borult Tagore 

sétány nyugalmat árasztó fáinak árnyéká-
ban, hiszen Balatonfüred kedvelt célpont 
az év bármely évszakában. Gasztronómia, 
képzőművészet, irodalom, komolyzenei 
hangversenysorozat és fesztiválok –, de a 

kulturális élet mellett a sportnak is mar-
káns szerep jut a gazdag múltú Balaton-
parti városban. Nagyszerű kiránduló- és 
sétahelyei igazi kikapcsolódást nyújta-
nak, a hullámzó magyar tengeren pedig a 
vitorlázás szerelmesei hódolhatnak szen-
vedélyüknek, melyet a térség kiszámítha-
tatlan széljárása tesz még izgalmasabbá.

F

úszó világKupa – 
a világBajnoKság 
FőpróBája
A Balaton északi partján fekvő város-
ban 2016. június 18-19-én, immár ne-
gyedik alkalommal rendez a FINA és a 
Magyar Úszó Szövetség nyíltvízi úszó-
versenyt. A jövő évi Nyíltvízi Úszó Vi-

A

a sokak által ismert és kedvelt tagore sétány (balra fent)
a balatonfüredi Kerek templom (jobbra fent)
a füredi móló, és a kikötő (alsó képek)
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lágkupa és Magyar Úszás Napja egy-
úttal a 2017. évi felnőtt világbajnokság 
főpróbája is lesz, amely nem pusztán 
a magyar sport, hanem Magyarország 
tekintélyét növeli, kiemelten Balaton-
füredet népszerűsíti itthon és a FINA 
204 tagországában.

Ezekben a napokban a számtalan 
neves úszón kívül több ezer hozzátar-
tozó, érdeklődő turista érkezik a vá-
rosba. Ezért a sok fontos feladat közül 
elsősorban a közlekedési infrastruk-
túra (parkolás) megfelelő kialakítását 
szorgalmazta a város, gondoskodva a 
megfelelő színvonalú szállásférőhe-
lyek biztosításáról is. A szervezők cél-
ja, hogy közelebb hozzák a versenyt a 
hangulatos Tagore sétányhoz, annak 
érdekében, hogy az még látványosabb 
és élvezhetőbb legyen a nagyközönség 
számára.

Bál szépe választás 
– a 191. anna-Bál
Lassan két évszázados hagyományt 
ápol Balatonfüred, hiszen immár a 191. 
Anna-bál veszi kezdetét 2016. július 
23-án este, amikor ismét felcsendülnek 
a Palotás jól ismert hangjai az Anna 
Grand Hotel termeiben.

Az első Anna-bált 1825. július 26-án 
rendezte meg Balatonfüreden a Hor-
váth-házban Szentgyörgyi Horváth 
Fülöp János leányának, Anna-Kriszti-
nának a tiszteletére. A település cent-
rumában álló copf stílusú épület, me-
lyet 1798-ban építtetett a Szentgyörgyi 

Horváth család, nemcsak az akkori tár-
sasági élet központja volt, hanem egy-
fajta szellemi alkotóműhely is, ahol a 
század elején kibontakozó reformkor 
nagyjai időről időre összegyűltek, így 
gyakran vendégeskedett Balatonfüre-
den Kossuth Lajos, Széchenyi István és 

Wesselényi Miklós is. Anna az első bá-
lon ismerkedett meg későbbi férjével, 
Kiss Ernővel, aki a szabadságharc altá-
bornagyaként a tizenhárom aradi vér-
tanú egyike lett.

Az első bált követően a minden év 
Anna-napjához legközelebb eső szom-
batján megtartott Anna-bál mindig is 
az ország legelőkelőbb báljai közé tar-
tozott. Sokszor és szívesen látott vendég 
volt Jókai Mór, Blaha Lujza és Vörös-
marty Mihály. Az első világháború után 
megváltozott a fürdőélet jellege, így az 
Anna-bálok is veszítettek eredeti jelen-
tőségükből, a két világháború között pe-
dig csak csendesen élt a hagyomány. A 
II. világháború után hivatalosan 1954. 
július 31-én rendezték meg újból az An-
na-bált a Balaton Étteremben, majd 
1957-től a felújított egykori Kúrszalon, 
a későbbi SZOT Szanatórium (ma Anna 
Grand Hotel) színháztermében. Az eb-
ben az időben felelevenített hagyomány 
szerint, azóta is Eris aranyalmájával ju-
talmazzák a bál királynőjét, a két udvar-
hölgy pedig herendi vázát kap ajándék-
ba. Huszka Jenőt, a neves zeneszerzőt is 
megihlette az Anna-bálok varázsa. Éle-
tének utolsó szerzeménye az Anna-báli 
keringő, melyet 1962-ben játszottak elő-
ször a nyitótáncként hagyományos dísz-
palotás mellett.

Magyarország legnagyobb múltú 
társasági eseményét idén  is egy több-
napos programsorozat, az Anna Feszti-
vál vezeti fel július 19-24. között.

Művészet, zene, 
tradíció
Néhány napra ismét operagála hely-
színként mutatkozik be a balatonfüre-
di Gyógy tér, ahol július 21-24. között 
a Magyar Állami Operaház hagyomá-

nyos szabadtéri koncertsorozata szó-
rakoztatja a zenekedvelő közönséget. 
Az Anna-bál részeként megrendezett 
Operafüred programsorozatának sza-
badtéri előadásait a Magyar Állami 
Operaház énekkarának hangverse-
nye nyitja csütörtökön, 20 órakor. Az 
előadást Strausz Kálmán karnagy ve-
zényli, és Szirtes Katalin zongorakísér-
tével hallgathatja a közönség. Pénteken 
a Magyar Állami Operaház Zenekará-
nak az Anna-bál tiszteletére rendezett 
gálakoncertjén pedig Verdi operáit él-
vezheti a publikum Megyesi Schwartz 
Lucia, Keszei Bori, Kelemen Zoltán és 
Horváth István operaénekesek szóló-

előadásában. A koncerten Kocsár Ba-
lázs karnagy vezényel.

A balatonfüredi Anna-bálon a haza 
legjelesebb művészei, közéleti szerep-
lői találkoztak nyaranta. Milyen más 
közeg illene jobban a nagy múltú ci-
gányprímások és minden második év-
ben a hagyományos népzenészek be-
mutatkozásához, mint az Anna-bálra 
készülő Balatonfüred, amely a magyar 
múlt egyik legprosperálóbb időszakát, 
a nemzeti ébredés korszakát idézi meg. 
A Lavotta János zeneszerző és hegedű-
művész emlékére megrendezett verse-
nyen tavaly a cigányprímások mérték 
össze tudásukat, idén a népzenészek 
hegedülnek. A 2016. július 19-i nyilvá-
nos versenyt követően, 20-án már a dí-
jazottak lépnek színpadra és adnak gá-
laműsort a balatonfüredi Gyógy téren.

KieMelt prograMoK 
2016-Ban
Június 18-19. Úszó Világkupa
Július 14-16. Kékszalag 
Július 23. 191. Anna-bál
Július 19-24. Anna-fesztivál
Július 21-24. Operafüred
Szeptember 15-18. Romantikus Reformkor

a Fina nyíltvízi Úszó világkupa 2015 képei

romantikus reformkor - felvonulás a város reformkori részén

"a füredi anna-bálon..." 
- a 2015-ös képek

Cikkünk megjelenését a Proventus Trade Kft. támogatta.
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előzetes

roMantiKus 
reForMKor
Szeptemberben időutazásra hív Bala-
tonfüred! A Romantikus Reformkor 
rendezvénye igazi történelmi kalan-
dokat tartogat a résztvevőknek. Az élő 
történelemórán minden a reformkor-
ról szól: a zenei és az irodalmi műsorok 
különböző helyszíneken láthatók, de 
zajlanak sportbemutatók vagy lesznek 
olyan korabeli szórakozási lehetőségek 
is, mint a tarokk bemutatója. Továbbá 
említhetjük a 400-nál is több, korhű 
jelmezbe öltözött résztvevő felvonulá-
sát, vagy, hogy stílusosak legyünk: kor-
zózását is.

A megidézett kor történelmi jelleg-
zetességénél – csak Füredre jellemző 
momentumainál – fogva egyedülálló 
és utánozhatatlan programot és mili-
őt kínál. Az 1800-as évek hangulatát 
eleveníti fel a népművészeti és iparmű-
vészeti vásár, csakúgy, mint a város ét-
termeiben kínált, eredeti receptek sze-
rint elkészített reformkori étkek. Az 
eseményen jövőre is meghirdetik a Ro-
mantikus Reformkor Szakácsmeste-
re versenyt. Szeptember 15–18. között 
egy felejthetetlen hétvége repít vissza a 
XIX. század első felének hangulatába, 
mindezt pedig korabeli és korhű hely-
színen, Balatonfüred újjáépített re-
formkori városrészében.

a Hazai vitorlázás 
Bölcsője
Az utóbbi években a Kékszalag egyhe-
tes turisztikai eseménnyé bővült. A ví-
zen több verseny került a nagy tókerü-
lőt megelőző hétvégére, és a versenyben 
érintett balatoni településeken is meg-
szaporodnak ilyenkor a parti esemé-
nyek, kulturális és szórakoztató prog-
ramok.

A Kékszalag – amellett, hogy egyesí-
ti a balatoni vitorlázás legnemesebb ha-
gyományait –, versenylehetőséget nyújt 
a legmodernebb technológiával felsze-
relt hajóknak. A 47. Kékszalag Árkád 
Nagydíjon a svájci Safram csapat dia-
dalmaskodott. Nekik is köszönhetően, 
de elsősorban a Magyar Vitorlás Szövet-
ség aktív sportdiplomáciájának ered-

ményeként erősödik az együttműködés 
a legnagyobb európai tókerülő verse-
nyek rendezői között. 2016-ban, a 48. 
Kékszalag mezőnye július 14-én, csütör-
tökön rajtol Balatonfüredről.

A balatoni Kékszalag Európa legré-
gebbi és leghosszabb pályán futott tó-
kerülő vitorlásversenye. Napjainkban 
5-600 hajó vesz részt rajta, és ezzel a 
legnépesebb mezőnyű tavi vitorlás ver-
seny a kontinensen.

A Kékszalag ötlete a múlt század 
harmincas éveiben a kor leglelkesebb, 
legprogresszívebb magyar versenyvitor-
lázóinak beszélgetései közben született 
a balatonfüredi Hungária Yacht Club-
ban. Olyan 140-160 km-es, megállás 
nélküli navigációs versenyre vágytak, 
amely nagy figyelmet, hajós felkészült-
séget, vitorlázó tudást és egész embert 
kíván. Az alapítók úgy döntöttek, hogy 
a tókerülőn bármilyen vitorlás hajóval 
lehessen indulni, és győzzön a leggyor-
sabb, a legkitartóbb!

Az első Kékszalag 21 hajós mezőnye 
1934. július 27-én kora reggel rajtolt Ba-
latonfüredről. Akkor is, és azóta is a pá-
lya kelet felé vezet, de míg a hajók régen 
Alsóörsnél, ma Kenese előtt kerülik az 
első bóját, hogy aztán Siófok előtt elvi-
torlázva, át a Tihanyi-csövön tartsanak 
Keszthely felé, majd onnan vissza Bala-
tonfüredre. A táv légvonalban 155 km.

Információ: balatonfured.hu 

bódis réka

Kékszalag. ugron gábor hajója 
a rabonbán, 1934-es felvétel

gyönyörű látvány a Kékszalag vitorlás verseny - a vízről és a levegőből 
egyaránt

f
o

T
ó

K
: W

W
W

.B
a

L
a

T
o

n
f

u
r

e
d

.h
u

; s
z

e
K

e
r

e
s

 L
á

s
z

L
ó

 (
n

a
g

y
 K

é
P

)

MINDENÜNK 
A TERMÉSZET!

8500 Pápa, Jókai út 46.
e-mail: info@bakonyerdo.hu

www.bakonyerdo.hu
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Különleges

a vendégcsalogató oldtimer
óriás palacsintát kínálnak Tihanyban

kik májusban, majd azt kö-
vetően a nyári szezonban Ti-
hanyban járnak, egy újszerű 

dologgal találkozhatnak, mondhatni 
olyannal, „mi szemnek, szájnak inge-
re”. Szemnek gyönyörködtető, pompás 
látványt, gyomornak pedig kellemesen 
jóleső érzést hozhat ez az újítás. Mi is 
lesz ez? Erről kérdeztük Herbst Mátét, 
a CRAPE Kft. ügyvezetőjét.

újHulláMos BüFéautó
– Mi lesz az újszerű kezdeményezé-
sük?
– Palacsintát fogunk árusítani.
– Mi ebben az új és a különleges?
– Az utóbbi időben sokat ötleteztünk 
Bernáth Tiborral. Az volt a kiindulási 
alap, ha az ember elmegy valahova tu-
ristáskodni – akár országon belül, akár 

külföldön –, és megéhezik, az nem biz-
tos, hogy be akar ülni egy étterembe, 
rendelni, várakozni, hiszen ez idővesz-
teség. Viszont kézbe fogva az ételt, sé-
tálva, nézelődve megenni, közben meg-
pihenni pár percnyit, ez jó megoldás 
lehet. Az újdonság és különlegesség a 
tervünkben pedig az, hogy nem egysze-
rű büfét, nem sima falatozót nyitunk. 
Sokat nézegettük a büféautókat, az új 
stílus jegyében az újhullámos autóból 
történő értékesítést. Eldöntöttük, hogy 
a Balaton partján egy oldtimer autóból 
fogunk palacsintát kínálni. Ez egy kü-
lönleges veterán járműves vendégcsalo-
gató lesz.
– Milyen típusú gépkocsiban gondol-
kodnak?
– Nem köznapi autóban. Vásároltunk 
Németországban egy ötvenöt éves, na-

gyon szép Citroën HY oldtimer gépko-
csit, amit már haza is hoztunk.
– Vajon a „saját lábán” jött?
– Nem, ennek az autónak elég kicsi a 
végsebessége, nyolcvan km/óra, nagyon 
hosszú út lett volna számára, ezért tré-
lerrel szállítottuk Magyarországra.

levendulás dizájn
– Milyen felújítási munkákat, átala-
kításokat szükséges elvégezni a jár-
művön ahhoz, hogy palacsintát süs-
senek benne?
– Jelenleg egy oldtimer felújító csapat 
kezébe adtuk az autót, minden szükséges 
munkát ők végeznek. A fékeket rendbe 
rakják, elvégzik az átalakítást, hogy süt-
ni tudjunk benne, és megfelelő módon 
és körülmények között árusíthassunk. 
Ehhez ki kell vágni a belsejét, az olda-

lát, áramot kell bele „varázsolni”, és meg 
kell felelni a HACCP követelményeinek 
is, hogy megkaphassuk a működési en-
gedélyt. Rendszám nélkül nem lehet ki-
állítani, szállítani, ezért egyedi műszaki 
vizsgát kap. Mindezeket a munkákat egy 
erre szakosodott társaság végzi.
– Hol fogják üzemeltetni?
– Tihanyban. Tósoki Imre polgármes-
ter úr és az önkormányzati vezetők 
nagyon pozitívan álltak a dologhoz, és 
támogattak bennünket tervünk meg-
valósításában. Mi viszont reklámozni 
fogjuk a község nevét, felirattal és kí-
nálatunkban is. Az autó dizájnját a le-
vendula jegyében tervezzük, hiszen ez a 
növény napjainkra meghatározó szim-
bóluma lett, mind Tihanynak, mind a 
félszigetnek. Jó reklámnak gondoljuk 
ezt, főleg akkor, ha kitelepülünk majd 
máshová is. Két parkolóhelyet kapunk 

egy forgalmas helyen, a nagyparkolótól 
az apátsághoz vezető sétaúton.

ízes, Húsos, Francia, 
Fagylaltos
– Mennyiben lesz az Önök palacsin-
tája a hagyományostól eltérő?
– Többféle tésztával próbálkozunk, ezeket 
már teszteljük, melyben segítségünkre 
van a tihanyi Echo étterem. Lesz például 
olyan palacsintánk, aminek a tésztájába 
levendulát keverünk, de sokféle ízesítés is 
szóba jöhet. Lesz ízes, édes, sós, húsos és 
még számtalan különlegesség. Tervezünk 

készíteni francia jellegűt is, mely egy tar-
talmasabb étel lesz, sajttal, sonkával, s 
ami a lényeg, hogy meghatározott sikér-
tartalmú liszttel készül majd, mely a tész-
ta mivoltát, jellegét meghatározza. Gon-
dolkodunk fagylaltos palacsintában is. Az 
egész kínálásnak látványkonyha jellege 
lesz, hiszen a tésztát ott, helyben, a ven-
dég rendelése alapján sütjük meg.
– Mikorra tervezik a nyitást?
– 2016. május végére. Májustól szept-
emberig az említett helyen leszünk, 
majd ezután hétvégeken különböző 
fesztiválokra, rendezvényekre telepü-

lünk ki, és tervezzük a karácsonyi vásá-
rokon való részvételt is.
– A palacsinta mellett mást is kínál-
nak majd?
– Igen, a levendula-, és egyéb, nem mes-
terséges adalékokkal készült szörpö-
ket, a természetes ízeket és alapanya-
gokat helyezzük előtérbe, valamint a 
kézműves söröket.

müller anikó hanga

…pozitívan álltak a dologhoz, és támogattak 
bennünket tervünk megvalósításában. 
Mi viszont reklámozni fogjuk a község 
nevét, felirattal és kínálatunkban is. az autó 
dizájnját a levendula jegyében tervezzük…

A
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Cukorrépa-nap
a kvótakivezetés komoly kihívást jelent

szaKMai előadásoKKal és szántóFöldi FajtaBeMutatóval 
egybekötött cukorrépa-bemutató szakmai napot tartott 

a Magyar Cukor Zrt. a Róna Kft. dalmandi telephelyén, illetve 
Kocsola melletti tábláján október 8-án.

regisztrációt követően a meg-
hívottak előadásokat hallhattak 
egyrészt a Cukorrépa Termesz-

tők Országos Szövetségének (CTOSZ) 
elnökétől, és a Vidékfejlesztési Minisz-

térium agrárgazdaságért felelős állam-
titkárától, valamint hazánk egyetlen 
működő cukorgyára, a kaposvári szék-
helyű Magyar Cukor Zrt. megjelent 
szakembereitől.

deceMBerBen induló 
KiFizetéseK
Czerván György, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium agrárgazdaságért felelős 
államtitkára köszöntőjét követően el-

mondta, hogy a hazai mezőgazdaság 
tavaly rekordévet zárt. Soha ilyen jó 
eredményeket, ennyire dinamikus nö-
vekedést nem tapasztaltak! – Idén a 
kedvezőtlenül szélsőséges időjárás mi-
att sajnos ezt nem érhetjük el, de az ag-
rárágazat 2015-ös összteljesítményét 
majd a cukorrépa-ágazat eredményei 
fogják véglegesíteni. A 35%-os beta-
karítás mellett mért 56,5 tonna/hektá-
ros átlagtermés a forró, száraz nyár mi-
att is csodaszámba megy (a rendezvény 
idején közölt eredmények – a szerk.). – 
Azonban jó hír, hogy a jogos kárenyhí-
tésre meglesz a fedezet! A termelők kö-
zel 160 ezer forintos támogatást kapnak 
hektáronként, a kifizetés december ele-
jén indul – foglalta össze a legfontosabb 
eredményeket Czerván György.

Az államtitkár elmondta, a kormány 
stratégiai célja a cukorrépa-termesztés 
fenntartása úgy, hogy a kvótarendszer 
eltörlése után a termelés a főbb cukor-
répa-termesztő körzeteinkben bővíthe-
tővé váljon. Az EU 2017. szeptember 
30. után kívánja megszüntetni a cukor-
kvótákat, és a cukorrépa minimálárát. 
Ebben az időszakban a támogatások, 
a gyári beruházások mind szükségesek 
lesznek a versenyképesség fennmaradá-
sához. A kaposvári gyár kapacitása kö-
rülbelül 150 ezer tonnára vihető fel, ami 
nagyjából fedezi az ország szükségleteit.

Czerván György mindehhez hoz-
zátette, hogy a cukorágazat szereplői 
büszkék lehetnek eredményeikre, opti-
mista a jövőt tekintve, ám azt is elmond-
ta, nagyobb terméseredményekre, ma-
gasabb cukorkihozatalra és a termelési 
költségek csökkentésére lesz szükség, 
ha versenyképesek akarunk maradni. 
–  A kvótakivezetés után számítani kell 
a termelés növekedésével hazánkban és 

az uniós tagállamokban egyaránt, a ter-
melés földrajzi koncentrációja várható. 
A globális kihívások, a népesség további 
növekedése pedig mindenképpen a me-
zőgazdaság és az élelmiszeripar felérté-
kelődéséhez fog vezetni – fogalmazott 
az államtitkár.

nagy Kérdés: Mi lesz a 
KvótaKivezetés után?
A termesztők nevében és hozzájuk szólt 
Berki Gyula CTOSZ-elnök, aki többek 
között a cukorkvóta megszűnése utáni 
állapotról ejtett szót, és kiemelten be-
szélt a termeltetési szerződésről. Utób-
bi kapcsán elmondta, mint érdekkép-
viselet, jelentős mértékben bele tudtak 
szólni a szerződés tartalmába, így egé-
szében támogatják azt. Megváltozott a 
cukorgyár hozzáállása is, komoly tár-
gyalásokon és vitákon vannak túl. Az 

igazi problémát a cukorkvóta 2017-ben 
történő megszűnésében látja, ami ter-
melőknek és gyártónak egyaránt ko-
moly gondot jelent. Az elnök bízik ab-
ban, hogy ha elfogadható költségekkel 
tudnak termeszteni, és ha hatékonyan A
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a termelők értékelést kaptak a terméseredményekről és az egyes fajták ellenálló-képességéről a börcsök-modric család „aktív tagjai” (2015)

a kellemetlen időjárás ellenére a cukorrépa-fajtabemutatókat 
érdeklődés kísérte

czerván györgy, a vidékfejlesz-
tési minisztérium agrárgazdasá-
gért felelős államtitkára

berki gyula ctosz-elnök
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működik a cukorgyár, valamint jó ár-
konstrukcióban sikerül megállapodni, 
lerakhatják az alapokat a jövőre nézve. 
A partnerség a gyártókkal, termelőkkel, 
és mindehhez párosuló, tisztességes jö-
vedelmet biztosító cukorár esetén nagy 
baj nem lehet!

Berki Gyula szerint bizalomra ad 
okot az a 8 millió euró összegű, ter-
meléshez kötött támogatás, amit a cu-
korrépa-terület megkap, ezzel az adott 
klimatikus hátrányt le tudjuk dolgoz-
ni, és a tőlünk nyugatabbra lévő nagy 
cukorrépagyártók szintjén lehetünk. 
– 75-80 tonna/hektáros eredménye-
ket ugyan nem produkálhatunk, de az 
idehaza megmaradt kevés számú répa-

termesztő ma már elkötelezett, meg-
felelő technikával és szakmai tudással 
rendelkezik, amivel jövedelmezően tud 
termeszteni – mutatott rá a CTOSZ - 
elnöke.

jelentős Költség-
optiMalizálás
Az egyetlen hazai cukorgyár, azaz a 
Magyar Cukor Zrt. termeltetési igaz-
gatója, Adrian Sedivy cégük piacpo-
litikájának ismertetőjét azzal kezdte, 
nemzetközi szinten a „Maradj talpon!” 
játékban egyelőre sikerre állnak. El-
mondta, idén Magyarország volt az 
egyetlen, mely 38%-kal növelni tudta a 
cukorrépa-termesztő területét, más or-
szágokban ezen a téren visszaesést ta-
pasztalnak. Mint hangsúlyozta, árkép-
zési rendszerük három pillérre épül. 
Első pillér az úgynevezett alapár, má-
sodik a cukorártól függő répaár, mely 
az árképzési rendszer dinamikájának 
alapját adja. A termesztőkkel közösen a 
kormánynál elért kiegészítő termeszté-
si támogatással (harmadik pillér) sike-
rült kidolgozni és elfogadni egy műkö-
dőképes támogatási rendszert – ennek 
köszönhetően beszélhetünk ma cu-
korrépa-termesztésről az országban. A 
termeltetési igazgató reményét fejezte 
ki, hogy ez a három pillérre alapozott 
rendszer a jövőben is biztosítja a cukor-
répa-termesztést.

Adrian Sedivy arról is beszámolt, 
hogy sokat tettek a termelési költsége-

ik csökkentéséért, különösen input-ol-
dalon (vetőmag- és növényvédőszer-ár, 
logisztikai költségek optimalizálása), 
melyben partnereket találtak. 2016-
ban minimum 60 tonna szerződött át-
lagterméssel számolnak. Hozzátette, 
hogy logisztikailag nagy kihívás szá-
mukra, hogy az egész ország területén 
fognak cukorrépát termeltetni. Ezért 
folyamataikat tovább optimalizálják, 
hiszen hazánk legjobb termelőivel fel-
vehetik a versenyt nemzetközi szinten 
is.

Az előadások végén a jelenlévők tá-
jékoztatást kaptak a Magyar Cukor Zrt. 
beruházásairól, melynek köszönhetően 
a cégvezetés az eddiginél felkészültebb-
nek ítéli meg a gyár helyzetét. Elhang-
zott, hogy többek között egy melasz 
alapú takarmánykeverő üzemet hoztak 
létre a gyár területén, így új portfolió-
val jelennek meg a piacon, ennek részét 
képezik például a folyékony melasz ala-
pú termékek.

Az előadások befejeztével a meghí-

A bemutató kapcsán megkérdeztük 
Bernáth Tibort, a Proventus Trade Kft. 
ügyvezető igazgatóját: hogyan látja mi-
lyen volt a bemutató?
– Röviden így: A Maribo Seed és cé-
günk számára hazai pályán rendkívül 
sikeres bemutató.
– Vajon miért, kifejtené bővebben?
– A Börcsök és a Bernáth családok kö-
zött lassan több évtizedes kapcsolatról, 
sőt ennyi év után már barátságról be-
szélünk. Jól szemléltette ezt a bemu-
tatóra való felkészülés, a konkuren-
seink maguk építették sátraikat, míg 
a Maribo-sátrat jókedéllyel építettük 
Zolival, Denisszel, Danival és Krisz-
tiánnal, miközben jókat anekdotáz-
tunk… A bemutató a Maribo szemszö-
géből nagyon jól sikerült (hazai pálya, 
80%-os piaci részarány a Róna Kft.-
nél). A fajtasorok átnézésekor meg-
mutatkozott a Maribo-genetika jó 
cercospóra-ellenálló képessége, amely 
szembetűnő volt, szinte minden, a kí-
sérletet megtekintő termelő számá-
ra is. Kicsit mulatságosnak tűnt egyik 
konkurensünk „mosakodása”, ami-
kor 2012-13-as eredményeit bemutat-
va próbálta meg fajtáit szebb színek-
ben feltüntetni. Tette ezt azért, mert 

országossá vált az a helyzet, hogy az 
említett cég által forgalmazott fajták 
eredményei – cercospóra-ellenálló ké-
pességének gyengesége miatt – idén, 
finoman fogalmazva, gyengébbek. Ezt 
mára nemcsak mi, nemesítők-forgal-
mazók látjuk, hanem sok termelő, sőt a 

cukorgyári szakemberek is. Volt jó pár 
termelő, aki a bemutató alatt megje-
gyezte, mindegy, mit vet, csak egyvala-
mi biztos: ettől a nemesítőháztól nem 
vásárol. Remélem így lesz, és 2016-ban 
a Maribo fajták részaránya tovább nő.
– Részt vesznek jövőre a bemutatón, 
ha ugyanitt kerül megrendezésre?
– Nem kérdés, amíg mi forgalmazzuk 
a Maribo fajtákat, addig Dalmandon 
a Róna Kft.-nél mindig lesz pár Unit 
belőlük… komolyra fordítva a szót, a 

barátságon túl, 15 év szakmai tapasz-
talata mondatja velem, itt leszünk, és 
nagyon jó helyre, jó kezekbe kerülnek 
a fajtáink. Végezetül szeretném megra-
gadni az alkalmat, hogy a cikk megje-
lenésekor már ismert két fontos dolog 
kapcsán gratulálhassak. Egyrészt Bör-

csök Dorián születése kapcsán az egész 
családnak, hogy újabb taggal bővültek, 
másrészt Börcsök Péternek, annak kap-
csán, hogy október 23-án Fazekas Sán-
dor miniszter úr Kovács Béla-díjban 
részesítette eddigi életpályája elisme-
réseként. Remélem, még lesz alkalma 
Doriánnak is átadni valamit abból a 
hatalmas tudásból, élettapasztalatból, 
amit több mint 80 év alatt összegyűj-
tött!

(X)

az idehaza megmaradt kevés számú 
répatermesztő ma már elkötelezett, 
megfelelő technikával és szakmai tudással 
rendelkezik, amivel jövedelmezően tud 
termeszteni.

a Házigazda
A reggeltől kora délutánig tartó rendezvénynek helyet adó Róna Kft. a Tol-
na megyei Dalmand községben lévő telephelyén várta a meghívottakat – el-
sősorban természetesen a cukorrépa-termesztéssel foglalkozó vállalkozások 
képviselőit.

Börcsök Zoltán, a családi vál-
lalkozás tulajdonosai nevében 
tartott köszöntője után röviden 
bemutatta cégük eddigi történe-
tét, a cégcsoport felépítését. Ki-
emelte, hogy éves szinten 4-500 
hektáron termesztenek cukorré-
pát, ezzel a környék legnagyobb 
cukorrépa-termelőinek számíta-
nak. Átvevőjük hazánk egyetlen 
feldolgozója, Magyar Cukor Zrt. 
Kaposvári Cukorgyára.  A cukor-
répa-termesztés mellett jelentős 
a szarvasmarha-tartásuk, a 300 
szarvasmarha-egyed számára 
szükséges takarmányt saját ma-
guk állítják elő. Cégcsoportjuk 
60 főt foglalkoztat.

az egyetlen hazai cukorgyár 
standjánál

bernáth tibor, a proventus-trade Kft. ügyvezető igazgatója (a kép előterében, balra) szerint rendkívül 
sikeres volt a szakmai nap

adrian sedivy, a magyar cukor zrt. 
termeltetési igazgatója

vott vendégeket autóbuszokkal szállí-
tották a házigazda Róna Kft. Kocso-
la melletti cukorrépatáblájához, ahol 
fajtabemutatókat, és az eredményeket 
értékelő beszámolókat láttak és hall-
hattak a cukorrépa-termelők. A beszá-
molók hangsúlyt helyeztek a növény-
védelmi szempontokra, jellemezték az 
egyes fajták gombás és bakteriális fer-
tőzésekkel szembeni ellenállóságát.

A szakmai napra kitelepült vető-
mag-nemesítő házak és az egyetlen ha-
zai cukorgyár standjain lehetőség nyílt 
a képviselőkkel történő konzultációra, 
kérdések feltevésére.
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település-BeMutató

Virágos utcák, komfortos 
közintézmények

dinamikusan fejlődő település a Bakony kapujában

tárKány csendes, nyugodt, Hangulatos kisalföldi tele-
pülés Komárom-Esztergom megye nyugati részén, patakvöl-

gyekkel tagolt síkságán. Lakosainak száma megközelíti az ezer-
ötszázat. Tavasztól kezdődően folyamatosan virágzó ágyások 
teszik barátságossá a falut, nyáron az utak mentén több száz 

rózsatő pompázik. Folyamatosan virágosítják zöldterületeiket. 
jó itt sétálni, vagy áthaladni útjain.

faluvezetés sokat tesz a fejlődés 
érdekében, beruházásaikhoz, 
fejlesztéseikhez kihasználják 

a pályázati lehetőségeket. 2014-ben a 
polgármesteri hivatal, az iskola, vala-
mint az óvoda épületenergetikai fej-
lesztésére és a közvilágítás energiata-
karékos átalakítására 62 775 694 Ft 
Európai Uniós támogatást nyertek. A 
beruházás összege ezt meghaladta – 
összköltsége 73 853 758 Ft volt – de ön-
erős pályázaton a hiányzó összeget is 
elnyerték, így nagy örömükre 100%-os 
támogatásból tudták megvalósítani a 
közérdekű fejlesztést.

siKeres 
KözMunKaprograM
Megtörtént a polgármesteri hivatal 
épületének teljes külső és födém-hőszi-
getelése, nyílászáróinak cseréje, a hom-
lokzat festése. Az óvodánál is elkészült 
a teljes külső és a födém-hőszigetelés, 
a lapos tető víz-, és hőszigetelése, és új 
kazánt is kapott a gyermekintézmény. 
Az általános iskolában ugyancsak tel-
jes körű külső és födém-hőszigetelési 
munkákat végeztek, a homlokzatot le-
festették, és szintenként szabályozták 
a fűtésrendszert. A napközi épületé-
ben megújult a vizesblokk, megtörtént 
a hőszigetelés és a nyílászárók cseréje.

A 2015. évi Start Mintaprogram ke-
retében folytatták az előző évben meg-
kezdett mezőgazdasági projektjüket, 
majd két különálló közmunkaprogram 

támogatására pályáztak. Ennek kereté-
ben 39 fő 2015. március elsejétől 2016. 
február végéig tartó közfoglalkoztatásá-
hoz több mint 56 millió Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesültek. A 
járási startmunka-mintaprogram me-
zőgazdasági földutak programelem 
megvalósításához és 13 fő közfoglalkoz-
tatásához több mint 17 millió forint Ft, 
ugyancsak vissza nem térítendő támo-
gatást kaptak a fent említett időszak-
ra. – „Önkormányzatunk segítő szándé-
ka, hogy minél kevesebb munkanélküli 
éljen itt. Szeretnénk kicsit könnyebbé 
tenni mindennapjaikat, mivel ők is a te-
lepülésünkért élnek és dolgoznak. Lát-
ványos a változás, mely az ő kezük 
munkáját dicséri. A pályázaton nyert 
eszközök, dísznövények még színesebbé 
teszik falunk arculatát, a mezőgazdasá-
gi programban termelt konyhakerti nö-
vényeket pedig főzőkonyhánkban hasz-
nosítjuk” – emelte ki büszkén Mészáros 
Tamásné polgármester asszony.

térFigyelő 
KaMeráKKal 
a KözBiztonságért
Sikeresen bírálták el a térfigyelő kame-
rarendszer telepítésére beadott pályáza-
tukat is, melynek keretében 5 290 347 
Ft-ot nyertek, az összegből hat kamerát 
szereltek fel. Az önkormányzat vezeté-
se törekszik arra, hogy a falucska lakói 
minél inkább magukénak érezzék lakó-
helyüket, odafigyelnek védelmükre és 
vagyonbiztonságukra. Saját erőből még 
nyolc kamerát helyeztek ki a közterü-
letre, de emellett körzeti megbízottjuk 
és polgárőrségük is őrzi a nyugalmat, 
a biztonságot. – „Az elmúlt időszak ta-
pasztalatai azt mutatják ahol jól műkö-
dő térfigyelő kamerarendszer van jelen, 
ott a bűnözés visszaszorul, a közterületek 
rendje megerősödik, a közlekedési morál 
nagymértékben javul. Ezeket az eredmé-
nyeket elsősorban a jól együttműködő 
rendőrség, polgárőrség mellett ezekkel 
az eszközökkel lehet elérni. A kamerák 
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a település központja a r. k. templommal és az általános iskolával

önkormányzati forrásokból és a helyiek összefogásával egyre 
szebb, élhetőbb lesz a település valamennyi generáció számára. 
a polgárőrség jelenlétének, valamint a térfigyelő kamerarendszernek 
köszönhetően jelentősen javult a közbiztonság!
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jelentős visszatartó erőt képeznek, hi-
szen a bűnözők nem szívesen mennek 
arra a településre, ahol szemmel tart-
ják őket. Ettől függetlenül a polgárőrök-
re nagy szükség van bűnmegelőzési és 
közbiztonsági szempontból egyaránt. Jó 
kapcsolatunk eredménye sikeres együt-
tes pályázatuk, melynek kapcsán közös 
használatra egy Suzuki Vitara 1.6-os te-
repjáró gépkocsit kaptunk 6 326 000 Ft 
értékben. Közös érdek, hogy minél ma-
gasabb szinten működjön együtt az ön-
kormányzat, a rendőrség, ezt a munkát 
segíti a kamerarendszer is” – mondta el 
Mészáros Tamásné. Mivel ez bővíthető, 
folyamatban van újabb tizenkét kamera 
beépítése, így a hálózat teljes egészében 
lefedi majd a települést.

2015-ben megvalósult a lakosság, a 
közigazgatás és a vállalkozások nagy-
mértékű összefogásával, közel évtize-
des időtartamon átnyúló kitartó munka 
eredményeként egy nagyléptékű beru-
házás: Tárkány-Csép-Ete agglomeráció 
szennyvíztisztítási, és kezelési projekt-
je. Első ízben 2008-ban nyújtottak be e 
célra támogatást, ekkor 24 millió Ft-ot 
kaptak a projekt műszaki előkészítésére, 
majd a második körben, 2011 októberé-
ben 1 milliárd 212 millió Ft kormányza-
ti és uniós támogatást ítéltek meg szá-
mukra. – „2008 eleje óta nyolc év telt 
el, minden évben 365 nappal, minden 
napban 86.400 másodperccel. Mi va-
lamennyien, akik ezt a nyolc évet akár 

részben, akár egészében végigdolgoztuk 
ezzel a projekttel, ez idő alatt megszám-
lálhatatlan döntést hoztunk, és képesek 
voltunk rá, hogy ezek és a bennük rejlő 
millió lehetőség mind egy irányba mu-
tasson, mind a közösségünk akaratát 
szolgálja. A közös akaratot, amely azt 
eredményezte, 2015. szeptember 18-án 
átadhattuk a szennyvízhálózatot a há-
rom település részére. A kivitelezés alatt 
a három település hivatala nagy odafi-
gyeléssel végezte a rengeteg adminiszt-

rációs és tájékoztató munkát. Elkészült 
a három község életét jobbá tevő létesít-
mény, egy olyan léptékű beruházásban, 
amely emberöltőnként egyszer adatik 
meg ilyen kis településeken” – mondta 
értékelésében a polgármester asszony.

céloK, terveK
Az önkormányzat elkészítette a 2016-
19-es időszakra vonatkozó terveket, és 
eddigi eredményeik tükrében bíznak a 
megvalósításban is. Céljaik az elkövet-
kező négy évben részt venni egy ener-
getikai pályázaton a művelődési ház, az 
idősek klubja, a posta és a tűzoltószertár 
épületének érdekében, a belvíz-elvezető 
árkok karbantartása, kiépítése, részle-
ges burkolás, a meglévő víztározó med-
rének kotrása, környezetének kialakí-
tása. Fokozni kívánják a nyilvánosságot 
az internet lehetőségeinek növelésével, 
a meglévő weblapjuk és újságjuk folya-
matos fenntartásával, fejlesztésével. Bel- 
és külterületi utak, járdák, óvodakony-
ha, szabadtéri színpad felújítása, utóbbi 
tetőfedése is szerepel a terveik között, 
csakúgy, mint intézményeik kerítései-
nek újraépítése, Alsó és Felső Vasdinnye 
területek ivóvízhálózattal való ellátása, 
általános iskolai tornaterem építése, az 
idősek és rászorulók támogatása. Igény 
esetén falugondnoki hálózatot is beindí-
tanak Vasdinnye településrészen.

A település fejlődését segítő új egye-
sületeket, alapítványokat hoztak létre, 
ezt tovább kívánják bővíteni, valamint 
folytatni szeretnék a már hagyományos 
rendezvényeket, és továbbfejleszteni a 
testvér-települési kapcsolataikat.

müller anikó hangatárkányban büszkék a sikeres szennyvízhálózati projektre is

egy közkút a plébánia szomszédságában

település-BeMutató
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innováció

a növénytermesztés 
magasiskolája

Új cukorrépa-fajtákkal ismét a régi sikerekért

a MariBo seed egy neMzetKözi vetőMag neMesítőHáz, mely 
több mint 30 országban rendelkezik értékesítő hálózattal, képviselettel. 

A cég központja egy modern vetőmagüzem Lolland szigetén, Dánia 
délkeleti részén. A Maribo Seed tevékenysége igen szorosan kapcsolódik 
a cukorrépa-termesztéshez. Kutató és fejlesztő csapatuk folyamatosan

dolgozik az új módszereken, továbbfejlesztve az eljárásokat, és a magok 
minőségét. A vetőmag-előállításban rejlő lehetőségeket az évtizedek 

során környezetbarát vetőmaggyárrá formálták. A Maribo Seed térségi
képviselője, Bernáth Tibor mutatja be olvasóinknak a céget.

vénynemesítő-házakat. A Maribo-nál 
kötött ki, és sikerült rábeszélnie a cég 
vezetését, építsenek fel Bécsben egy ku-
tató-nemesítő központot, s ő elmegy 
oda dolgozni. A központot felépítették, 
Sedlmayr és kutatótársai pedig nagyon 
sok fajtát nemesítettek, célzottan a ma-
gyar piacra. Sőt! A szakemberek szerint 
azóta is, minden egyes cukorrépában a 
világban, úgy 10 és 30 százalék között 
ott vannak azok a bizonyos magyar gé-
nek! A Maribo a rendszerváltás hajna-
lán elsőként tért vissza Magyarország-
ra, közös fajtáik voltak a magyar piacon, 
gyakorlatilag a Seldmayr-genetikát 
hozták vissza. Mára tönkretétetett a 
hazai cukorrépa-nemesítés, már csak 
importáljuk a vetőmagokat. A Maribo 
többször is piacvezető volt, egy alka-
lommal 60 százalékos részesedést ért el, 
jómagam akkoriban egyedül több vető-
magot értékesítettem, mint ma az ösz-
szes nemesítőház Magyarországon. Ma 
20 százaléknyi a Maribo Seed részese-
dése. Kicsi piacról, megközelítőleg 15 
ezer hektárról beszélünk, szemben a ko-
rábbi, közel 60 ezer hektárral. A Maribo 
Seed-nek sok leányvállalata, rengeteg 
képviselője dolgozik szerte a világon. 
Ahol csak répa terem, mindenhol jelen 
próbál lenni.

területen. Külön érdemes megemlíteni 
a Seed Plus technológia-sorozatot, ami-
vel két éve jelentkezett a kutató-fejlesz-
tő központ. Ennek az a lényege, hogy 
folyamatosan úgy alakítjuk a vetőmag 
kikészítési eljárásokat, hogy azok min-
dig a lehető legjobbak legyenek.
– Mit és hogyan lehet „fejleszteni” egy 
vetőmagon?
– Itt ugye nemcsak magáról a magról 
kell beszélni, hanem az azt körülvevő 
drazséról és vivőanyagokról, csávázó-
szerekről, melyeknek a helyrevetésben, 
illetve a gyors és egyenletes kelésben van 
nagy szerepük. Egy cukorrépa-vetőmag 
összességében maga a csoda, mert egy 
rendkívül kicsi és sérülékeny magocska, 
melyből hektáronként mégis 100 tonna 
feletti termést várnak el a termesztők, 
nagyon magas cukortartalommal, hi-
szen így jövedelmező a cukorrépa-ter-
mesztés. Ezek azok az elvárások, melyek 
óriási energiákat és összpontosítást igé-
nyelnek a kutatás-fejlesztés területén.
– Bizonyára voltak kiemelkedő ered-
ményei a Maribo Seed-nek. Mik vol-
tak ezek?
– A cég világelső volt például különbö-
ző géntechnológiai kísérletekben. 20-30 
éve a rizománia-toleráns fajták kifejlesz-
tésében értünk el áttörő sikereket, de az 

Folyamatosan továbbfejlesztik az eljárásokat 
és a magok minőségét

Földünk négy kontinensére szállítják a csúcsminőségűvé 
fejlesztett maribo-vetőmagokat

proventus trade Kft.
2943 Tárkány, Belmajor 3.
Postacím: 2943 Bábolna, Pf. 50.
Tel.:  +36-34-368-658, 

+36-34-568-018.

– A nemesítőházat 1920-ban alapítot-
ták, a vetőmagellátás biztosítása és a 
terméshozam növelése érdekében. Az-
óta a Maribo Seed a cukorrépa vető-
magok számtalan különböző változatát 
fejlesztette ki Maribo márkanév alatt. 
Összességében szaporítunk, fejlesztünk 

és értékesítjük a cukorrépa-fajtákat. 
Partnereink kiszolgálását a legmaga-
sabb szintű ügyfélközpontúság jellemzi.
– A 20-as évek óta milyen változáso-
kon ment keresztül a cég?
– Kezdetben a dániai cukorgyárak igé-
nyének megfelelő cukorrépafajták ne-

mesítésére fókuszált, lényegében azóta 
is ez a legfőbb tevékenysége. A Földnek 
gyakorlatilag négy kontinensén árulja 
csúcsminőségűvé fejlesztett vetőmag-
jait a Maribo Seed. A cukorrépamag-
termesztés a szakma magasiskolája, és 
a Maribo mindig világelső volt ezen a 

kunk tehát találkozott. A sikeres eladás-
hoz szükség volt a megbízható hazai 
háttérre, ehhez találta meg partnerül a 
Maribo Seed a mi cégünket. A Proventus 
Trade Kft. biztosítja azt a logisztikai hát-
teret, illetve kapcsolatrendszert, mely 
a termelőkkel, cukorgyárakkal kialakí-
tott jó kapcsolat záloga lett. A Proventus 
Trade Kft. végzi a raktározást, szervezi 
meg a kiszállítást, a számlázásokat, és 
mindent, ami a kölcsönös sikerekhez, 
a termelők és termeltetők elégedettsé-
géhez nélkülözhetetlen. A nemesítőház 
kizárólagos hazai forgalmazói vagyunk.

Most kezdjük a negyedik közös szezo-
nunkat, folyamatosan nő a piaci részará-
nyunk és a mennyiségi eladásunk. Új faj-
tákat vezetünk be, ezek közül kiemelem a 
2012-ben elismert Gallant fajtát, az idén 
elismert Pallantino-t, és a várhatóan jö-
vőre elismerésre kerülő Neutrino-t. Amíg 
az első kettő rizománia- és cercospóra-
toleráns, addig a Neutrino nematoda- 
(fonalféreg) toleráns fajta is. Ennél a 
fajtánál kiemelkedő eredményeket ta-
pasztaltak a szakemberek hozamban, 
nematoda-toleranciában, így a jól be-
vált cukorrépa-fajtákkal (Taifun, Baikal, 
Poseidon) kiegészülve elképzelhető, hogy 
a Maribo Seed nemesítőház neve 2014-
ben újra a régi idők fényében cseng!

elmúlt 80-90 év a folyamatos fejleszté-
sekkel telt el, melynek során a világ ösz-
szes országába – ahol répát termeszte-
nek –, eljutottak a Maribo-magok.
– Köztük hazánkba is. Úgy hallottam, 
Magyarországhoz különösen kötődik 
a cég…
– Igen. Kurt Sedlmayr, korának leg-
nagyobb növénynemesítő szakembe-
re 1956-ban hagyta el Magyarorszá-
got. Sopronhorpácsról egy kis táskával, 
benne az akkori génállománnyal indult 
el a nagyvilágba, hogy felkeresse a nö-

– Hogyan jött létre a személyes kap-
csolat Ön és a Maribo Seed között?
– Már főiskolai tanulmányaim alatt 
kapcsolatba kerültem a ne me sí tő házzal, 
melynek később térségi menedzsere let-
tem. Akkor már látszott idehaza, hogy 
valami újat kell behozni. Mi a régi ha-
gyományokat társítottuk az újjal, azaz 
a termelőközpontúságot a kiváló mi-
nőséggel. A Maribo Seed is mindig tö-
rekedett a jó termelői kapcsolatok ki-
alakítására, ennek köszönhetően tudott 
eredményesen értékesíteni. A szándé-

– Sok szó esett-esik a cukorrépa felvá-
sárlási árakról, mennyire van meg ma 
az egészséges kompromisszum?
– Megvan az esélye, hogy kialakul egy 
olyan, új, egészséges felvásárlási ár, ami 
a cukoriparnak még megfizethető, a ter-
melőnek pedig még biztosít nyereséget.



Mezõgazdasági bérmunka
Tárkány 25 km-es körzetében

Teljes körû szolgáltatás 
a vetéstõl a betakarításig

Modern géppark

Tárkány Fô utca 38.
Tel.: Szabó Péter +36/30-3510598

Jövôbe mutató technológiai 
megoldások 

(GPS-RTK2 alapú szemenkénti vetés, GPS-
RTK2-OptRx alapú tavaszi mûtrágya-kijuttatás, 

hozamtérkép-készítés a betakarítás során)

Korrekt azonnali 
számítógépes minõsítés

(tisztaság, alap paraméterek 
és esésszámmérés)

8 napon belüli 
fizetés

Tisztítás, szárítás,  
raktározás

Tárkányi telephelyünkön 
modern szárító, saját vetõmag-
üzem és 12 000 tonna tároló-
kapacitás várja megbízóinkat

Termeltetés, terményfelvásárlás

Csónakunk kibérlésével egy 
különleges élményben lehet része,
melyre Európa legnagyobb tava, a Balaton és 
annak egyik legszebb városa, a báziskikötőnknek 
helyt adó Balatonfüred a garancia.

A Bayliner e-175GT Zero emission
modellje elektromos meghajtással rendelkezik. Élje 
át a motoros hajózás élményét édesvízi tavainkon 
is. A kényelmet ötvözni az eleganciával és mindezt 
környezettudatosan. Kedvezőbb üzemeltetés jel-
lemzi, és segítségével még a környezetet is óvhatjuk.

Báziskikötőnk elérhetősége:
Silver Yacht Kikötő
Balatonfüred, Zákonyi F. u. 4.

Kedvezményekről, foglaltságról, 
kérem, érdeklődjön e-mailben 
a danisco@t-online.hu e-mailcímen.




