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Furioso - North Star Lótenyésztő Országos Egyesület

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

A V-TRADE Kiállítások Kft 20 éve rendez Debrecenben egy mezőgazdasági kiállítást, FARMER 
EXPO néven. Ennek a kiállításnak gyöngyszeme az Állattenyésztéstani Tanszék által szervezett és 
szakmailag összeállított állattenyésztési kiállítás! Megjelenik itt évente különböző fajtákból 100-
120 ló, 70-100 szarvasmarha, 150-200 sertés, 200 körüli juh tenyészállat, 400-500 különböző fajú 
és hasznosítású baromfi.

A lótenyésztési kiállítást (a baromfival együtt) magam szervezem és a többi felett a felügyeletet is 
ellátom.  A lótenyésztési kiállításon néhány szakmai elv érvényesül, és bár szinte állandó 
programjaink vannak, az mégis minden évben más, vagy más-más kap központi szerepet.

 

2011-ben a Magyarországon lévő fajtákból szeretnénk minél többet bemutatni, de az állandó 
programjaink (mint a felvezető verseny, fogat-kavalkád, szabadonugrató verseny, korlát-ugratás, 
póni- és kisló-fajták népszerűsítése) is szerepet fog kapni.

 

Örömmel vennénk, ha a Furioso - North Star Lótenyésztő Országos Egyesület az elmúlt évhez 
hasonlóan most is látna lehetőséget a FARMER EXPO ló tenyészállat kiállításán megjelenni, vagy 
lenne olyan tagtársuk, aki az egyesület egyetértésével szívesen megjelenne azon, így képviselve az 
egyesületet. 

Én szívesen invitálom Önöket erre, és természetesen egyeztetve, akár 15-20  furioso-north star 
fajtájú  lónak is helyet tudnánk teremteni és a fajtabemutatón túl a fentebb megnevezett valamennyi 
programunkba szívesen bekapcsolnánk.

 

FARMER EXPO 2011-ben visszatér az eredeti időpontjára, vagyis augusztus 20. köré építi a 
kiállítást. A kiállítás 4 napos, augusztus 17-én történik a bepakolás, a hivatalos megnyitó augusztus 
18. csütörtök. A zárás augusztus 21. vasárnap 18 óra. Naponta lovas programok a kiállítás bemutató 
terén.

 

Az állattenyésztéstani tanszék törekvése eredményeként a V-TRADE Kiállítások Kft évek óta nem 
kér nevezési díjat.  A lovakat boxban, illetve boxból kiképzett állásokban (vagyis mindig csak két ló 
van állásban) helyezzük el, és ellátásukról, takarmányozásukról gondoskodunk. Lovanként egy 
főnek díjtalanul ad szállást a V-TRADE Kiállítások Kft az Agrártudományi Centrum 
kollégiumában, 4 ágyas szobákban.



A kísérők ellátását, étkeztetést a kiállítás-szervező nem vállalja magára.

 

Remélem ez a kiállítás tud annyit nyújtani a Furioso - North Star Lótenyésztő Országos Egyesület 
számára, illetve tagjainak, ami felkelthette érdeklődésüket. Kiegészítésképpen még leírom, hogy ezt 
a kiállítást évek óta 30.000 feletti látogató tekinti meg. Most, hogy a kiállítás visszajött az eredeti 
időpontjára, vagyis augusztus 20-át is magában foglalja, több látogató várható. Augusztus 20-án a 
több évtizede zajló Debreceni Virágkarnevál néző száma 300.000 fő. Ebből 10.000-15.000 látogató 
várható a kiállításra a virágkarnevál után, augusztus 20-án. Vagyis a Magyarországon található 
fajták  népszerűsítésére aligha található jobb lehetőség.

 

Csatoltan küldöm a kiállításra előírt, az állategészségügyi hatóság által megfogalmazott 
követelményt.

 

A felvezető-verseny és a szabadonugrató folyosóban rendezett verseny is pénzdíjas, aminek 
fedezetét a tenyésztő szervezetek adták össze évek óta. Ebben az évben is így kalkulálunk és arra 
kérjük a tenyésztőszervezeteket, hogy erre a célra ajánljanak fel 40.000 – 50.000 forint körüli 
összeget. A számlázás technikáját a későbbiekben tisztázzuk! Örülnénk, ha az Egyesület a tagjai 
által kiállított lovaknak, tenyésztőknek különdíjakat ajánlana fel, és ezt a kiállítás díjkiosztó 
ünnepségén átadná a kitüntetésben részesítettnek!

 

Nemleges válaszát is várva 

 

szívélyes üdvözlettel

 

Dr. Mihók Sándor”


