
Már a legnagyobbak között a Szentlőrinci Gazdanapok 

 

Augusztus 14. és 16. között idén tizenhatodik alkalommal rendezték meg a kisváros 

vásárterén Dél-Dunántúl legnagyobb – de országosan is a top-négybe tartozó – agrárkiállítását 

és -vásárát. Vadászkürtösök harsonájával vette kezdetét Szentlőrinc határában a 16. 

Gazdanapok, amit – ahogy az elmúlt években, úgy idén is – Gráf József, mezőgazdaságért 

felelős miniszter nyitott meg. Gráf József kiemelt jelentőségűnek tartotta az idén végrehajtott, 

támogatott, összességében több százmilliárdos állattenyésztési beruházásokat, és örömteli 

fejleményként említette, hogy a juttatások januárban végre elérhetik a nagyon nehéz helyzetbe 

került tejtermelő szarvasmarhatartókat is. 

Augusztus 14. és 16. között idén tizenhatodik alkalommal rendezték meg a kisváros 

vásárterén Dél-Dunántúl legnagyobb – de országosan is a top-négybe tartozó – agrárkiállítását 

és -vásárát. Mintegy 350 regisztrált kiállítója volt a rendezvénynek. Idén is fajsúlyos szerepet 

kaptak a mezőgazdaságigép-forgalmazók, de nagy számban képviseltette magát az 

élelmiszerfeldolgozó-ipar, és kiemelt figyelmet érdemeltek a bemutatott alternatív 

energiahasznosító technológiák is. Új kezdeményezésként egy önálló standon mutatkoztak be 

idén azok a vállalkozások – legyenek nagy cégek vagy egyéni őstermelők –, amelyek példát 

szolgáltathatnak versenyképes ötleteik megvalósításával, sikeres pályázati programjukkal. 

A vásárt rendező Baranya Megyei Vállalkozói Központ az elmúlt évekhez hasonlóan mintegy 

20–25 ezer látogatót várt az ezúttal háromnapos agrár szakkiállításra. 

Látványos programok 

A péntek zömében a szakmai rendezvényeké volt – vidékfejlesztési fórum, mezőgazdasági 

előadások, hidegvérű lovak országos szemléje – a hét végén azonban látványos 

közönségprogramok színesítették a gazdanapi felhozatalt. Fellépett többek között a Baranya 

Vadászkürt Együttes, a Zrínyi Vitézek csapata, a Hangoló Gyermekszínház, de volt 

fogathajtóverseny, póni-, sólyom- és rendőrkutya-bemutató, és több hagyományőrző együttes 

is a vásár színpadán. 

 

 



Végső számok 

Az agrárkiállítás és -vásár idén is nagy sikert aratott. Nemcsak a kiállítókat tekintve – idén 

háromszázötvenen jelentek meg a rendezvényen –, hanem a látogatókét is. Az érdeklődők 

száma a három napot egybevéve megközelítette a harmincezret. 

A Gazdanapokon ezúttal is meghatározó szerepet kaptak a mezőgazdaságigép-forgalmazók, 

de mind nagyobb számban tűntek fel az alternatív energiahasznosító technológiák is. 

Utóbbiak egyik képviselője, az évi 200 milliós forgalmat bonyolító hoboli vállalkozó, a 

Szegeden öntödét, Szigetváron összeszerelő üzemet működtető Mencigár Ferenc a 

gazdanapokkal kapcsolatban minden területen – nemcsak a saját területén, de a környezetében 

is – sikerről beszélt. Tapasztalata szerint az érdeklődők 25–30 százaléka később vevőként tér 

vissza.  

Forrás: www.umvp.eu 

 


