
Összesen: 6 díjazott, a díjakat a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány biztosította

Megnevezés A díjazott kiállító neve  

1.

A XXIII. Szentlőrinci 
GAZDANAPOK
NAGYDÍJA

SAATEN-UNION Hungária Kft.

Valódi, racionális, innovatív alapanyag és technológia az őszi borsó 
termesztésben. Kimagaslóan jelentős hozzáadott értékkel bír, mert: nem 
génmódosított, megvalósítja az organikus az egészséges táplálkozás 
alapfeltételeit, háztályi körülmények között is könnyen termeszthető, 
megfelelő kultúrállapotban tartja a talajt. Egyértelműen segíti a nemzeti 
háztályi és kistermelői szektor felzárkózását, az egészséges élelmiszer 
alapanyag előállítását.

2.

A XXIII. Szentlőrinci 
GAZDANAPOK
ÉLELMISZERIPARI NAGYDÍJA

Bicsérdi Bio KFT.

Több évtizedes múltra visszatekintő komplex mezőgazdasági termeléssel 
fogalalkozó cégcsoport tagja, melynek kiállítási terméke a bio tökmagolaj, 
mely kiváló minősége és íze mellett nagy mértékben befolyásolja az 
egészséget. 

3.

A XXIII. Szentlőrinci 
GAZDANAPOK
MEZŐGÉP KIÁLLÍTÁSI NAGYDÍJA

Pécsi Agroker Kft.

Kerner Komet K 300s szántóföldi kultivátor, ékgyűrűs hengerrel és 
gyorscserélős késrendszerrel a tökéletes tartóhántáshoz címmel benyújtott 
pályázata alapján. Ez a modern és korszerű talajművelés eszköze, mely 
hatékonyan használható tarlóhántásra az 5 cm-es mélységtől a 30 cm-es-ig. 
Sokoldalúság, költséghatékonység és időtakarékosság jellemzi.

4.

A XXIII. Szentlőrinci 
GAZDANAPOK
MEZŐGAZDASÁGI NAGYDÍJA

SZESZICO KFT.

A zselici dombság déli részén Szigetváron végzi 1992 óta a Szeszico kft. 
Paradicsomtermesztési tevékenységét. A talaj nélküli hidrokulturában nevelt 
paradicsom gyönyörű termést eredményez, amit megalapozott a szeszico kft 
évtizedek óta tartó kiemelkedő minőségi munkája

5.

A XXIII. Szentlőrinci 
GAZDANAPOK
KISTERMELŐI NAGYDÍJA

Bocz Csaba - Baranya Íze 
Családi vállalkozásuk a nagyszülök receptjei szerint készíti a  kor 
követelményeinek megfelelő egészséges lekvárokat, szörpöket és 
zöldségkrémeket.

6.

A BARANYA MEGYEI
VÁLLALKOZÓI KÖZPONT 
KIÁLLÍTÁSI NAGYDÍJA

Baranya Udvar

Baranya hagyományait, baranya eleven értékeit mutatja be. Évről évre 
aranyértékeket, nemzeti értékeket sorakoztat fel, megjeleníti a tradicionális 
baranyai kistermelőket, családi vállalkozásokat. Az oklevelet átveszi Nagy 
János a Baranya udvar házigazdája

XXIII. Szentlőrinci Gazdanapok 2016. augusztus 12-14.

KIÁLLÍTÁSI NAGYDÍJAK



Összesen: 8 díjazott,  a díjakat a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány és az adományozók biztosították

Megnevezés A díjazott kiállító neve Indoklás

7

A BARANYA MEGYEI
TERMELŐK SZÖVETSÉGÉNEK 
KÜLÖNDÍJA

Borjádi Mezőgazdasági Zrt.
Sikeres és áldozatos közreműködés a tradicionális magyar nemzeti haszonállat 
tenyésztésben, ezáltal kiemelkedő minőségű tej előállítása, mely hatékonyan 
közrejátszik az egészséges életmódban.
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A BARANYA MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL
KÜLÖNDÍJA

Novák Péter - fiatal gazdálkodó - 
Kovácsszénája

Novák Péter fiatal gazdálkodó Kovácsszénáján él családjával, mintegy 20 hektáron
gazdálkodik. Kézműves sajtjait kizárólag saját receptúra alapján készíti kecske és
tehéntejből. Emellett 2010. óta Kovácsszénája polgármestere, elkötelezetten hisz a
közösség megtartó erejében. A 2013-ban Orfű, Abaliget, Husztót, Kovácsszénája
települések önkormányzatai és vállalkozói által alapított Mecsek Kincse Szociális
Szövetkezet társ-elnöke. A Szövetkezet kiemelt célja a munkahely-teremtés, a helyi
termékek és helyi természeti források hatékonyabb kihasználása. Elismeréséhez
gratulálunk
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A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI 
KAMARA BARANYA MEGYEI 
IGAZGATÓSÁGÁNAK 
TÁRSASVÁLLALKOZÁSI 
KÜLÖNDÍJA

 TS-TEJ Kft.

A Borjádi Zrt. által alapított Kft a lakosság felé közvetlenül értékesít tejet és tejterméket 
Mohács, Siklós, Pécs vonzáskörzetében. A cég kisebb átalakulása után szélesedett a kft 
profilja. Célul tűzték ki, hogy a közvetlen értékesítésen túl Baranya megye kisebb-nagyobb 
élelmiszerboltjaiban és pékségeiben is megismerjék termékeiket. Május óta saját előállítású, 
házias, kézműves sajtokkal szélesedett a termékpaletta. Ezekkel, és a már korábban 
megismert tejtermékekkel igyekeznek vásárokon és fesztiválokon is részt venni a környező 
településeken.Elismeréséhez gratulálunk!
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A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI 
KAMARA BARANYA MEGYEI 

IGAZGATÓSÁGÁNAK 
GAZDÁLKODÓI KÜLÖNDÍJA

Porkert Krisztián

Két egyetemi barat, akik mertek nagyot álmodni ..a francia charolais marha legmagasabb 
színvonalú  tenyésztését tűzte ki célként. A vállalkozás pár év alatt  nemzetközi szinteken is 
kiemelkedő sikereket ért el. Értékteremtő munkájuk messzemenőleg túlmutat a 
marhatartáson. Küldetésük meghonosítani egy olyan kultúrát, ahol lehetőség van magas 
szinvonalon tenyészteni, és szeretnék értékké tenni a marhahús fogyasztást 
Magyarországon.
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A BARANYA MEGYEI 
VÁLLALKOZÓI KÖZPONT 
KÜLÖNDÍJA

AXIÁL Kft.
Fendt 300 Vario széria. Modern technológia a kis- és közepes 
agrárágazdálkodók szolgálatában.  A széria a nagyobb traktorok technikai 
felszereltségét kínálja az alsó-középkategóriában.
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SZENTLŐRINC VÁROS
KÜLÖNDÍJA

Ivánka Józsefné "HÁZI IZEK MAMÓ 
KONYHÁJÁBÓL" házi készítésű 
termelői szörpök bemutatásáért

Ivánka Józsefné több éve foglalkozik termelői szörpök és különféle termékek 
készítésével, melyek különleges ízvilágot képviselnek a házi készítésű szörpök 
között. Több mint 10 féle ízben, harmonikus ízvilágot képviselnek. A díjat a 
termelők a szörpcsalád kifejlesztéséért és a kiállításon való bemutatásáért 
érdemelte ki.
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A ZSŰRI
KÜLÖNDÍJA

Verőce Megyei Kamara

Horvátországi gazdasági kamara verőcei kamarája közel egy évtizede jelenik 
meg rendszerint a Gazdanapokon. A kiállításán bemutatja a nagy 
horvátországi élelmiszeripari előállítókat, mint pl. a verőcei cukorgyár 
termékeit. Nemzetközileg elismert a gyógynövény előállító cégek terméke, 
melyeket európai színvonalon az egész világon értékesítenek.

14

A FAIR-EXPO KFT.
KREATÍV MEGJELENÉS DÍJA

K and B Kft.
Kulturúlt, lényegtretörő tartalmi megjelenés, kreatív, figyelemfelkeltő 
eszközök felhasználásával.
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A MAGYAR ÁLLATTENYÉSZTŐK 
SZÖVETSÉGÉNEK TENYÉSZTŐI 
KÜLÖNDÍJA

Pekár László

A tradicionális juhászatban és a magyar hidegvérű lótenyésztésben végzett 
több évtizedes, alázatos állattenyésztői munkája elismeréseként. 
Elévülhetetlen érdemei vannak a Baranyai tradíciók és eleven örökségek 
megőrzésében.
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A MAGYAR ÁLLATTENYÉSZTŐK 
SZÖVETSÉGÉNEK KISÁLLAT-
TENYÉSZTŐI KÜLÖNDÍJA

Fejes Jánosné

Fejes Jánosné - Kati néni - elévülhetetlen érdemeket tudhat magáénak immár 
hosszú évek óta a Szentlőrinci Gazdanapok kisállat kiállításának 
szervezésében, felügyeletében. Tiszteletreméltó alázattal és odaadással 
végezte ezt a nemes munkát évről évre. Kati néniben mindig meglehetett 
bízni, a kisállat kiállítás évről évre magas színvonalon jelen volt a 
gazdanapokon. Az elmúlt évek során Kati néni nagyban hozzájárult a baranyai 
kisállat tartás magas színvonalú fennmaradásához.
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MAGYAR HIDEGVÉRŰ 
LÓTENYÉSZTŐ ORSZÁGOS 
EGYESÜLET,           
SZENTLŐRINCI GAZDANAPOK 
TENYÉSZZEMLE DÍJA - I. 
HELYEZETT

Alina  fekete színű 2013. évi 
születésű magyar hidegvérű kanca. 

Tenyésztője, tulajdonosa és 
kiállítója a Kaposvári Egyetem 
Vadgazdálkodási Tájközpont, 
Bőszénfai hidegvérű ménese
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SZENTLŐRINCI GAZDANAPOK, 
TENYÉSZZEMLE DÍJA - II. 
HELYEZETT

Lippó-Lepke pej színű 2012. évi 
születésű magyar hidegvérű kanca. 

Ttenyésztője, tulajdonosa és 
kiálítója Kassanin,Milán - Lippó
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SZENTLŐRINCI GAZDANAPOK, 
TENYÉSZZEMLE DÍJA - III. 
HELYEZETT

Zengő nevű pej színű 2013. évi 
születésű magyar hidegvérű  kanca.  

Tenyésztője, tulajdonosa és 
kiállítója Szntpéteri Szabolcs, 

Vízvár
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SZENTLŐRINCI GAZDANAPOK 
kiállítói KÜLÖNDÍJA

Kőnig István - Kisasszonyfa 
hidegvérű lótenyésztő

A magyar hidegvérű és a muraközi típus ló színvonalas bemutatásáért

21

Szentlőrinci Gazdanapok 
MAGYAR HIDEGVÉRŰ 
LÓTENYÉSZTŐ ORSZÁGOS 
EGYESÜLET különdíja

Lóga Zoltán - Liget            
hidegvérű lótenyésztő
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Szentlőrinci Gazdanapok 
MAGYAR HIDEGVÉRŰ 
LÓTENYÉSZTŐ ORSZÁGOS 
EGYESÜLET különdíja

Növényi Norbert Norman - 
Szentlőrinci fiatal hidegvérű 

lótenyésztő
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Szentlőrinci Gazdanapok 
MAGYAR HIDEGVÉRŰ 
LÓTENYÉSZTŐ ORSZÁGOS 
EGYESÜLET különdíja

Tánczos Tamás - Somogy megyei 
Hetes településen élő hidegvérű 

lótenyésztő 

ÁLLATTENYÉSZTŐK RÉSZÉRE ADOMÁNYOZOTT DÍJAK
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