


több országgyűlési képviselője is megjelent 
dr. Mucsi Imre a Földművelésügyi és Vidékfej
lesztési Minisztérium helyettes államtitkára kö
szöntötte az egybegyűlteket és a következőket

mondta:
- A regionális kiállítások a térség mezőgazdasá

gi termelőinek, gazdálkodóinak megméretteté
sét. üzleti kapcsolataik bővülését is szolgálják.
Agrárágazatunk szempontjából a következő

évek egyik legfontosabb feladata az Európai
Uniós csatlakozás előkészítése. Az agrárterme
lés optimális mennyiségi és minőségi fejleszté
sére, a piaci viszonyok stabilizálására az integ
rációra való eredményes felkészülés érdekében

A fesztivált dr. Mucsi Imre
a FVM helyettes államtitkára
nyitotta meg

1999. A bor és a gasztronómia éve

Április 30-ig valószínűleg sok gyomaendrődi azt sem tudta, mi
lyen ízű egy jól megcsinált kecskesajt. Most az I. Gyomaendrődi
Sajt- és Túrófesztiválon mindenkinek alkalma volt megkóstolni a
különböző ízesítésű kecske, juh és tehénsajtokat. S aki erre
megszomjazott, az a borkiállítók felé vehette az irányt...
A Gyomaendrődi Bethlen Alapítvány és a Tourinform Iroda a két
napos kiállítást és fesztivált a hagyományteremtés szándékával
és az egészséges életmód népszerűsítése céljából rendezte
meg. A kiállításon a történelmi borvidékek termelői is bemutat
kozhattak, elősegítve ezzel a borkultúra elterjesztését régiónk
ban.

A Körös Étteremben rendezett fogadáson
a kiállítók és a meghívott vendégek vettek
részt

Az eseményen 23 kiállító vett részt, közülük 11
én tejtermékeket. 9-én borokat, 3-án pedig jó
szágokat, takarmányokat és technológiai eszkö
zöket mutattak be Gyomaendrődön a Szabad
ság téren. A fesztivál kiállítóit és meghívott ven
dégeit április 30-án kora délelőtt ragyogó nap
sütés és a Színfolt Mazsorett Csoport fogadta,
akinek csinos tagjai a Mezőtúri Városi Fúvósze
nekar zenéjére parádéztak.
Az ünnepélyes megnyitón - melyen megyénk

Dr. Dávid Imre Gyomaendrőd

polgármestere április 30-án
az állófogadáson pohárköszöntőtmond



A Gyomaendrődi Kertbarát Kör
tagjai is bemutatták boraikat

A díjazottak

A fesztivál zsűrije döntésének alapján a kiállító
cégek az alábbi minősítéseket kapták:

Ezüst minősítést kapott:
A Pásztor Sajt Kft (Berettyóújfalu)
a hortobágyi bioracka juhsajtért.
A Tiszatej Kft. (Rakamaz) a joghurtjaiért.
A Transilvania SA (Nagyenyed)
a Tramini boráért.
Az Agro-Dual Kft (Gyomaendrőd)

a takarmány bemutatóért.
Az Anivet Kft. (Budapest) a bemutatott technológiai
felszerelésekért

Arany minősítéstkapott:
Az Europharma Kft. (Budapest)
a bemutatott búrkecske-kollekcióért.
A Csermajori Tejipari Középiskola
a pálpusztai sajtért.
A Juhászati Szövetkezet (Gelej)
a juhsajtért.
A Firma Bergland (Ausztria)
a lágy izesitésű tehénsajtért.
Patay Tibor (Sárospatak) a joghurt
ízesitésű kecskesajtért.
Az Awassi Rt. (Bakonszeg)
a gomolyáért.
A Logos SLR (Nagyenyed)
a branza túróérI
A Taschner Win Kft. (Sopron)
a Kékfrankos Barrigue boráért.
A Csombordi Pincészet (Románia)
a Muskotályos boraért.
A Canina Farm Kft. (Kazár)
a csipke likőrborért.

A Szikrai Borászati Kft (Nyárlőrinc)

a Cserszegi Füszeres borért.
A Fitomark Kft (Tolcsva)
a 6 puttonyos aszuért.

A sárospataki Patay Tibor a kecskesajt
készítéséről beszél a TV2 riporterének
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Az Apponyi Szakközépiskola (Lengyel) a Tramini borért.
A Hungasekt Rt. (Izsák) a Claudius pezsgőért.

A Csongrád Bor Kft. a Cabernet boráért
A Logos S,L,R, (Nagyenyed) a Sauvignon borért.
A MezÖQazdasági Kutató-Fejlesztő Kht. (Szarvas)
a bemutatott juhcsaládért.
A Kertbarát Kör (Gyomaendrőd) a Kékfrankos borért
A zsűri által átadott minősitő oklevelek mellett a kiállítók különdíjakat is
átvehettek, Adijak felajánlói: Bethlen Alapitvány, Békés Megyei
Agrárkamara. Fish-Coop Bt.. Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
Gyomai Kner Nyomda Rt.. Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. Kilenc
Farmer Kft.. Körös Bútoripari Kft .. Országos Mezőgazdasági Minősítő

Intézet, Oskó Sándor. Tímár János

Az I. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál támogatói:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Békés Megyei Agrárkamara,
Juh Terméktanács, Gazdakörök Békés Megyei Szövetsége,
Agrármarketing Centrum (FVM), Békés Megye Közgyűlésének

MezőgazdaságiBizottsága

Nagy keletje volt a rendkívül ízletes geleji
sajtoknak is



A tolcsvai Kiss
István standján
a polgármester
és a szarvasi
rendőrkapitány

kóstolgatja
a tokajhegyaljai
nedűt

mellett sajtszagoló, tejszopó és túróscsusza
evő versenyre nevezhetett be a közönség.
A fesztivál zsűrije időközben értékelte a kiállí
tók termékeit, majd május elsején délután
eredményt hirdettek, s ezzel egy időben átad
ták az elismeréseket és a különdíjakat.
Dr. Dávid Imre polgármester zárta be a feszti
vált, megköszönve a kiállítók részvételét,
s reményét fejezte ki, hogya I. Gyomaendrődi
Nemzetközi Sajt és Túrófesztivált jövőre követi
a második, s ezen még több kiállító termékeit
kóstolgathatja az érdeklődő közönség.

A fesztivál mindkét napján nagy
volt az érdeklődés

akóstolóval egybekőtöttk
iálJítás iránt

Pihenőben a kóstoltatásban és a
kóstolásban megfáradt
nagyenyedi kiállítók



van szükség. A stratégia megvalósításának esz
közei között kiemeit helyet foglal el az agrármar
keting, melynek elő kell segítenie' termékeink
megismertetését, hírnevének megteremtését és
piacra jutását. Az agrármarketinggel szemben
alapvető követelmény, hogy segítse a termelő

ket áruik bemutatásában, reklámozásában, a
kereskedelmi partnerek megtalálásában, a piaci
követelmények megismerésében. Ezt a célt hi
vatott szolgálni ez a mostani szakkiállítás is 
nyitotta meg dr. Torgyán József miniszter nevé
ben a kiállítást és a fesztivált dr. Mucsi Imre he
lyettes államtitkár
A rendezvény első napján szakmai fórumokra is
sorkerült, melyen többek között a juh- és kecs
ketenyésztés helyzetéről valamint a mezőgaz

daság aktuális kérdéseiről beszélgettek az ér
deklődő gazdák. A fesztivál második napja a
május elseje hangulatában telt el. A zenekarok

FIRMA BERGlAND
AUSZTRI

Szelik a sajtot - készül a kóstoló

Máthé Attila a Canina Farm Kft. képvise
letében joggal büszkélkedhetett a bio
csipke likőrborával

Az osztrák céget és
termékeit a Bethlen
iskola Ausztriában
tanuló diákja,
Nagy László képviselte



Munkában
a fesztivál zsűrije.

Sonkoly János,
a Bakonszegi

Awassi Rt.
Üzemvezetője cége
termékeit zsűrizteti.

A zsűri tagjai:
dr. Neszmélyi Károly

az Országos Mező

gazdasági Minősítő
Intézet (aMMI),

főigazgatója, Szé
kely Pál az aMMI
osztályvezetője,

dr. Csoma Antal

a HaItermelők

Országos
Szövetségének
elnöke,
Tímár János
vendéglősés
Horváth Csaba
a Hegyközsé
gek Nemzeti
Tanácsának
elnöke

T

A díjátadás előtti pillanatok Május elsejei látogatók
a kiállításon
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