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ALFOLDI PASZTORTAIALKOZOK TAPASZTALATAI
SZENT GYCiRGY NAPI JUHASZVERSENY JELENTOSEGE,
SZEREPE
Makra LasziOne, Mucsi lure
2004-ben 20, alkaiontnial keriilt rnegrendezeste a Szent GyOrgy Napi juhaszverseny
1-16cimezovasarhelyen. A rencie::veny relja az agazatban erdekelt vallalkozasok,
szervezetek tenyeszta szaindra szakmai tovabbkepzesi forum biztosithsa, a
verseny kateg6ria riven szakmai weinpOtlas
pasztorhagyoincinyok apoiasa, az,
nevelese es a hazai. az erdElvi, keirpat-alfai, a feivideki es deivideki juhciszok kozotti
kapcsolattererntes, tapasztalaicsere el5segitese, A juhas7„ok az elmeleti es gy‘zikorlati
felaaratok megoldaszivai a kivd16, az erde ► nes es az okleveles juhcisz chnekert
versengenek, A juhaszverseny kiegeszig5 rende2.-Nerve u birkaporkoh-fOz5 verseny,
tereleiverseny, a juhtermekek bennitatOja, vasara es a hagyomon,vgrz5
Juhaszverseny tiirteneti visszatekintes
Szentesen 1978 tavasza- n Csongrad megye iegielentosebb juhtartO gazdasagai
tArsasigi szerzodes atairasival gazdasig it t.a.rwislvot alavitiokitk. Ce.ktc. s.. Kvisms.A.
Ovedelmezosegenek, eredmenyenek niivelese volt.
6s
A tArsasag a taggazdasdgok rendelkez6sere bocsatotta komplex tartasi
takarmanyozasi technolOgiajat es egyik Iegfontosabb feladatanak a szakember
elIaottsag noveWs6t tekintette. Ennck &dekdben tobb alkalomrnal szerveztck juhisz
sza km unkiis kepzo tanfolyamot.
A gazdasagi tarsasa° jogutedja a ma is maketdo Agnoseoop Jubtenyeszto Egyesiiiet,
melynek vezetosege efhatarorta, hogy a dolgoz6k tovabbk6pzese, a szakma fokozottabb
megbecsuiese, a hagyorndnyok apolasa es az utanpothis toborzasa v6gett minclen evben
aprilis 24-en a kihajtas napjan juha. szversenyt rendeznek. Azert ezen t napon, inert a
Karpat-medenceben 616 allattartOk evszAzados hagyornany szerint Szent GyOrgy napjan
hajtottak ki a jOszagot a hosszti lei titan elOszOr a legerare. Ekkor fogadtak fel a gazdak
pasztoraika is aka, -z,t plkulimt 'n-'1g, Sim NVA-ny Wap)Ls, vigyital'i, a rajA soizon
allatokra_
,

A verseny
• az Onbizalom es a megbecsales novelese,
• a szakrna fokozottabb megbecsLiresdnek 6rdeke,
• hagyornanyok tiszteIetben tartisa,
• regi magyar virtus fenntartAsa.
1985. aprilis 24-en az elsa verseny beIyszinetil az akkor orszagos hirii juhtorzstenyeszto Pankotai /Omni Gazdasag es a Szentesi Termal Tsz kOrzeteben levo
cserebok6nyi pusitat valasztottak a rendezok. Nem veletlen, hisz itt tevekenykedett
tobbek kiizOtt a Kossuth dijas Andrike• Istvin juhasz is_
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Az osszejovetelen mar else alkalommal is tobb szazan vettek reszt, bar a versenyz5k
szama ekkor meg csekely volt, mindossze 32 juhasz vett reszt a megmerettetesen.
Kezdetben igen nagy problemat jelentett, hogy a juhaszok (a kornyekbeli Tsz-ek
dolgoz6i) nem akartak reszt venni a versenyen, mert tigy velt6k ez egy vizsga. A
szervezOk megadtak a juhaszoknak azt a' lehetoseget, hogy a megrn6rettetes elott 1-2
nappal a verseny helyszinen gyakorolhassanak. A versenyzok 4 eimeieti es 4 gyakorlati
ternakorb61 hiaztak ki kerdtseiket,
1987-ben a versenyen mar 50 juhasz merle ossze tudasat, Ekkor vezettek he a 30
kerdesbOl a1145 tesztlap kitOlteset. Velemenyiink szerint 1988 azert fontos evszarn, mert
ebben az evben re ndezta elOsz6r ifjzIsagi kategoriaban a versenyt, es ekkor keriilt
eloszor megrendezesre a birkaporkolt-foz6 verseny is. A felhivas szerint erre a
versenyrc bArki jelentkezbet, korra es nernre yak; tekintet neLkUl. A nevezes 1988-ban
meg dipalgu wk. A benevezett versenyzanek minden keiJekriq mag,Dicsaok - keJlen
gondoskodniuk, figymint: alapanyag, riszerek, fozbedeny, tOzelOanyag, talal6 early,
Stb. A felhivas szerint: „A versenyzOnek minimum 5 kg alapanyagot kell biztositania,
amit elokeszitett allapotban a zsbrinek be kell mutatni. Rajtszarnot csak az a versenyza
kaphat, aki a hilsra vonatkozoan bemutatja a hatosagi allatorvos Altai kidllitott Allatorvosi bizonyitvany a his kOzfogyasztasra val6 alkairnassigar61 sz6I6 igazolAst:'
A versenyzOnek a 'razes befejeztkvel az altala valasztott talalasi modon k6stolept kell
felszolgalni a bfralObizottsagnak, melyet az a fentiek szerint pontoz. A fenntnarado
mennyiseggei a versenyz5 szabadon rendelkezik, p1. barati korben elfogyaszthatja,
J. tribicizat
Ertekelisi szempontok
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Formis: Fejes A. — Zana A.: TDK-dolozat, 2001
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Az 1989-es politikai es gazdasagi valtozasok hatasara a Szentesi Termal
TermeiOszi5vetkezet arra kenysZerult, bogy felszamolja a jultagazatat. Ennek a
dontesnek a hatasara az 1990. aprilis 24-re tervezett juhiszverseny megrendezise is
veszelybe keriilt. Ebben az , evben az Agnuscoop Juhtenyeszta Egyesulet vezetoi a
DATE Hodmez6vasarhelyi Allattenyesztesi Foiskolai Karral egyat rendezte meg a
versenyt, melynek helyszine ettvl az evtol kezdve a foiskola tanazeme lett
Elodmezavasarhelyen.
A Foiskolai Kar aldwri vezetai Ugy iteitek meg, hogy a rendezveny hagyornanyai,
celkiti.izesei tamogatast, elmaradka hatranyt jelentene a juhaszatnak. Ezert felvalialtak a
szervezesben vale kozremilkOdest.
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A Juhaszverseny szinhelye 1992461 az tlj-zelandi-magyar egyiittmlikod6sseI
megvalOsitott juh-mintafarm. A megnyitOt minden evben az FVM reszertil elismert
szakember nyitja meg.
Az 1990-es evekben a verseny lebonyolitasaban, a vegrehajtando feladatokban, a
latogatOk szarnara tervezett prograrnokban jelentosebh valtozAs nem kovetkezett be.
1996 ota a Szent GyOrgy Napi Juhaszverseny a Had-Iviezogazda Rt, es a SITE
Mezogazdasagi FOiskolai Kar aim] szervezett 3 naps AffO!di Allattenyesztesi Napok
kereteben keriilmegrendez6sre, rnelyen kozcl 150 ezer la . togat6 vest reszt,
2002-ben a harom napos rendezveny a Merino VilgszOvetseg - eves kongresszusa
idejere esett, az azon resz -tvevb juhtertyesztO szakernberek ellatogattak
Az au sztral, arnerikai, tikzeIandi, del-afrikai vezeto
HOcimezovasdrheiyre.
juhtenyesztoknek igazi kuriozum volt a kiallitas, valarnint a Szent GyOrgy Napi
Juhaszverseny vasftnapi prograrnjainak megtekintese.
Julia. szverseny 2004-ben
A juhaszok ebben az evben mar 20. alkaIommal gyiiltek ossze bogy eirneleti es
gyakorlati ismerete ikrel szamot adva vetelkedjenek a kival6, az erdernes es okleveles
jtihasz cirnekert.
A rendezveny celja szakmai tovabbkepzesi forum biztositasa, pasztorhagyomanyok
apolasa, szakmai utanpatias nevelese, a Karpat-medenceben elo juhaszok kOzotti
kapcsolattererntes tapasztalatcsere elosegitese.
,

A verseny negy helyszinen a kOvetkez6 kategariakban zajlott:
• felnott (9 versenyzo),
• hataron full resztvevok (4 versenyzo),
• ifjtisagi csapatverseny (14 csapat),
• itjtisagi egyeni (44 versenyza),
• felsooktatasi csapatverseny (2 csapat),
• felsooktatasi egyeni kategoria (4 versenyzo).
Az egy ards elmeleti versenyt kOvette a hdrorn ords gyakorlati verseny, ahol a
versenyzOk forgOszinpadhoz hasonI6an tobb helyszinen adtak szarnot tudasukrOI. A
feladatok kiizOtt szerepelt tObbek kbzott a juhok koranak megallapitasa fogazat alapjan,
gyapju %smeret, kbrmozes, nyiras. A juhaszok es a 'terell5kutyak szamara nagy kihivast
jelentett a kutyahoz nem szokott nydj mozgatasa, terelese. A verseny r6szet kepezte a
juhAszhagyornAnyok ismerete, ahol regi tortdnetek, mondalc hangzottak el, a
versenyzok dalokat, tancokat mutattak be, kulonbozo nepi gyegymadokat ismertettek_
Bernutatasra kerujtek a juhaszatban hasznalatos targyak, pl.: csengtik, kolompok,
kampok, bicskatartOk.
A zsuri a versenyzok juhAszoItOzetet is bfralta, pontorta. A kiemelkedo teljesitmenyt
nytljtOk kozott sok ertekes dij, serlec.,r, pAsztorbot kertiit kiosztasra_
A versenyzok elismeroen nyilatkortak az elnneieti verseny magas szinvonalti
kerdeseinek kifPrehtl. Elmondtak, bogy az eimeIeti es a gyakorlati verseny szinvonafa
evrol evre emelkedik A gyakorlati verseny helyszinen kOzszernIZTe iett teve, bogy
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milyen elmeieti kerdesek voltak, azok helyes valaszai es a jó valaszokkal elerheto
pontszamok. Nerncak a versenyre benevezO juhaszok, de a tobbi gazda, erdeklodi5
latogato kozonseg is tanulmanyozhatta a feladatokat, gyarapithatta eImeleti tudasat.
Kiemelkedonek tartottak, bogy a vajdasagb<51 is erkeztek versenyzOk, mely tovabb
szinesitette a szakemberek megjeleneset. A megjelent iskolavezetok orom0ket fejeztek
ki a jelentas szarrui szakkozepiskolai es felsOoktatasi esapatok reszerol. Erezheta, bogy
a felnott korosztaly mogatt nagyszarmi fiatal szakember utanpotlas tapasztalhato. Az
ifjusagi csoportok szellerni es gyakorlati felkeszultsege meltO az agazat jovobeni
szerep6nek betaltesere.
Birkaparkalt-fijzo verseny
A Juhaszverseny programsorozatat a birkaporkolt-forti verseny gazdagitotta, 2004-ben
a birkahusbOl keszult dtelek bernutatOjan 20 versenyze (14 felnott es 6 ifjtIsagi
kategOria) mum= be szakacsmilveszetet. A fozesben tapasztalhat6 receptura bavites a
zsuri es a kostolok elismereset vaItotta ki. Az idelatogatOk megismerhettek a juhinasbol
kdsziilt eteIek kiilonbozo elkeszitesi mOdjait,
1\le- hAnyan a birkaparkaltan kiv it marhapdrkoltet es kecskeporkoltet is keszftettek. A
latogatok tobbsege elisrn eressel nyilatkozott mind a versenyzOk kultOralt
magatartasarOl, mind az bitazettik es felszerelestik hagyomanyarzeseroI, valamint a
szervezes magas fokar61.
A readezvenysorozatnak ez a programja ji5 alkalorn a bArany- es birkahilsb61 kesztilt
etelfelesegek nepszerilsitesere, hiszen nalunk az egy fore jut6 barany- es birkahbsfouasztas evente a fel kilogrammot sem eri el.
Magyar pasztorkutya bemutatti

A jundszverseny kisera rendezvenye volt a pasztorkutya bemutatO, mely jol illeszkeclett
Szent Gyargy Nap i Juhaszverseny programsorozataba, a borongOs idi5jaras ellenere igen
nagy erdeklOdest keltett a szakrnabeliek kOreben, de a laikus latogatokozonsegben is.
A rendezveny egyik ieglatvdnyosabb programja a magyar pisztorkutyak bemutatoja
volt, melyen olyan osi magyar fajtak mutattak be UgyessegGket, mint pl. a puli, a
komondor vagy a purni, amely a vilag legkitiinObb pasztorkutyAinak egyike. A bemutato
soran az erdeklodok reszletes fajtaismertetest halihattak az egyes fajtak tulajdonsagair61,
erdekessegeiro I.
A pasztorkutyak tudasukat, kigyessegEiket terekiversenyen is bemutattak. A Szent
Gyorgy Kupa tereloversenyre a tavalyi ebben at pa.sztor, ebben az ebben mar 15 pasztor
nevezett be.
A tereli5verseny Es a bernutato j6 alkalom volt arra, bogy a juhaszok megismerkedjenek
az allomany terelesenek szakszeril megoldLaval, mely rem iltkozik az allatNedelmi
eloirasok szigoth kovetelmenyeibe.
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Kiegeszito programok
A hagyerniuras ilipmCwt szeti kirakod6vasaron es foikiOr milsoron kivili szakkiallitas
es terrnekbemutati5 varta a juUszversenyre erkezett tab ezer latogatot. A
szakkiaIlitason 6s a termekbernutaton a kozi5nseg megtekinthette a juhagazatban
keletkez6 termekek kiilonboze feldo1gozki, hasznositasi mOdjait. A juhtejbt51 keszitett
termekeket rnegkostolhattak, illetve meg is vasarolhattak, ugyanigy a gyapjil
feldolgozasa soran keletkezo termekeket is megtekinthettek, megvAsaroihattak.
A hagyornariarzel kiiiiitison a hagyonTanyin ToilstocAcegektk, vIg.17.-at. e fitisity0Es‘
tth-gyak keriiltek kiallitisra.
A leirtakon tfilmenoen a renclezvenyen lehetoseg nyilt kitlfoldi pasztoroktol, gazdaktol
is tanulni, tapa5ztalatokat gyfijteni. A juhaszversenyre evek ota Erd6Iyboi es a
Vajdasagbal is erkeznek versenyzak. Az esernenyen ismdt felailitasra kertilt az erdelyi
esztena jeliegb fahaz, amit az eimult evben a Romaniai Magyar Gazdak Egyesiiletenek
szekelyudvarhelyi csoportja epitett meg.
Osszegezve: az evrol evre rnegrendezett Szent Gyorgy Napi iuhaszverseny
programsorozat a juhaszok, tenyesztOk nagy napja, es kivalO alkalmat teremt a szakmai
tapasztalateserere.
A rendezvenyen lehetOseg nyilik az eImeleti tudas szeleskorii novelesere, melybel
kc'Ltvrmkend6k a a ta- es gyapjbismeret, fillategeszsegilgy -i, tartastecimoItigiai ismeretek.
A rendezvky tajekortatAst ad a juhtermekek feIdolgoza-si es ertekesItesi
tapa_sitalatairat. A juhaszversenyen anon latogatOk is kedvezo benyomasti ismereteket
szerezhetnek, akik nem kozvetleniil a juhagazatban, hanern annak infrastrukturilis
szferajaban tevekenykednek- JelentOs meg a killoribi5zo foldrajzi terbletrol erkez6
juhaszok szakmai beszelgetese, egyrnas kozotti tapasztaIatesereje.
Az immar hagyornanyos Juhaszverseny jelentos m6rtekhen hozzajarui a juttagazat
ismertsegehez es elismertsegehez, a hagyornanyok apolasahoz es Hodmezavasirhely
%taros idegenforgalmanak novelésehez.
„Gratulalok a rendezoknek ezert a szinvonafas eserneny niegszervezeseert, es
azert, hogy igyekeznek hitet adni ennek a mar-mar leirt 6gazatnak. Kivanon -i, hogy
a jovoben is ez a talalkoz6 orszegos range renclezveny Iegyen, es mine' ttibb
ellasult juliaszt roozgositson."
(IVITHALKO GYULA)
juhasz
(Reszlet a venclegkijnyvbal, Szentes, 1987. aprilis 24.)

Szerza: Makra Likszli6M. dr. foiskolai docens
Prof. dr. Mucsi Imre egyeterni tang'
SZTE Mezligazdasagi Foiskolai Kar
6800 HOdmez6vas6thely, Andrassy u. 15.
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