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Kujáni Lászlóné Cser Olga
„Üzenem, hogy ne féljünk a növényvédelemtől, mert gondos
növényvédelem mellett egészséges táplálék kerül majd az asztalra.”
Ez az idézet február hetedikén este már majdnem éjféltájban
hangzott el Az Év Agrárembere 2014 kitüntető díj győztesétől,
Kujáni Lászlóné Cser Olgától. Az idén első ízben átadott díj célja
a mezőgazdaságban tevékenykedők munkájának, társadalmi
felelősségvállalásának elismerése, teljesítményük kiemelése az
egész társadalom előtt. A verseny során több fordulón keresztül hét
kategóriában versengtek a jelöltek, míg végül ezen az estén fény
derült arra, kik lettek a kategória győztesek, s közülük ki lett Az Év
Agrárembere 2014-ben.
A mezőgazdaság megérdemli a kitüntetést! Mindaz az érték,
amit a mezőgazdászok a napi munkájukkal létrehoznak, amivel
asztalunkat gazdagon megterítik, a földnek köszönhető.
A gazdálkodók generációk óta tudják, hogyan őrizzék meg ezt a
kincset, tevékenységüket mindig úgy végzik, hogy a következő
generációk számára is megőrizzék a földet, ami az élet alapja.
Az agrotrend.hu mezőgazdasági hírportál által életre hívott
Az Év Agrárembere díj azt a célt szolgálja, hogy olyan gazdálkodókat,
agrárszakembereket mutasson be a nyilvánosság előtt, akik a gazdaság
és a társadalom tartóoszlopai. A fentebb említett kitüntetést első
ízben a The Hotel Aquincumban tartott díjkiosztó gálán adták át. Az impozáns gálán Szanyi István, a főtámogató Monsanto
Hungária Kft. ügyvezetője, Dr. Gyuricza Csaba, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának
dékánja valamint Mátrai Zoltán, Az Év Agrárembere díj főszervezője, köszöntötte a vendégeket. A köszöntők során igazán
értékes gondolatokkal lettünk gazdagabbak, s betekintést nyertünk Az Év Agrárembere díj hátországába, a szervezés
rejtelmeibe is. Majd átadásra kerültek a kategória győztesek részére a díjak. Valamint a legtöbb internetes szavazatot
gyűjtő Vitai Lászlónak a közönségdíj.
Az est folyamán később a szakmai zsűri döntésének értelmében kiderült: Az Év Agrárembere 2014 kitüntető díj
győztese, Kujáni Lászlóné Cser Olga lett. „Bízom benne, hogy ezzel a díjjal a növényvédelem megítélése is kicsit talán
felemelkedett és méltó helyére került az agráriumon belül” - nyilatkozta a meghatott győztes.

