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Japán a 78. OMÉK partnerországa
IDÉN A LEGFONTOSABB UNIÓN KÍVÜLI EXPORT-CÉLORSZÁGUNK, JAPÁN 
LESZ A 78. ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI KIÁLLÍTÁS 
ÉS VÁSÁR (OMÉK) PARTNERORSZÁGA. AZ ESEMÉNYEN TÖBBEK KÖZÖTT 
JAPÁN SÉFEK MUTATJÁK BE TRADICIONÁLIS MAGYAR ALAPANYAGOKBÓL 
KÉSZÍTETT ÉTELKÜLÖNLEGESSÉGEIKET, TOVÁBBÁ AZ ORSZÁG ÉLELMISZE-
REIT ÉS MEZŐGAZDASÁGI GÉPEIT IS MEGISMERHETIK A LÁTOGATÓK.

Japán az unión kívül a magyar élelmisze-
rexport legfőbb célországa, ezért is lett az 

OMÉK díszvendége – mondta Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter sajtótájékoztatón. 
Japán dinamikusan bővülő piaca a magyar 
termékeknek, és egyben a legnagyobb ázsiai 
beruházó Magyarországon. A japán élelmi-
szerek minősége és termelési kultúrája példaér-
tékű lehet hazánk számára. 

Az OMÉK százéves hagyományra visszate-
kintő esemény, így fontos az újdonságok mellett 
a tradíciók bemutatása is – hangsúlyozta Faze-
kas Sándor. A kiállítás egyik célja az, hogy le-
hetőséget adjon a Kárpát-medence termelőinek 
a bemutatkozásra, határon innen és túl. A me-
zőgazdasági, élelmiszer-ipari és feldolgozóipa-
ri termékek színe-java felvonul a rendezvényen.

A japánok számára nagy jelentőséggel bír, 
hogy Európában népszerűsíthetik kultúrájukat 
és ételeiket - mondta el H. E. Kosuge Junichi ja-
pán nagykövet. A kiállításon többek között ja-
pán séfek mutatják be ételkülönlegességeiket, 
amelyeket tradicionális magyar alapanyagok-
ból készítenek majd el, valamint az ország élel-
miszereit és mezőgazdasági gépéit is megismer-
hetik a látogatók. Eddig 20 japán cég jelezte 
jelentkezési szándékát a magyar kiállításra és 
vásárra. Az idei alkalom sok szempontból mér-
földkő az OMÉK életében – mondta el Daróczi 
László, az AMC ügyvezető igazgatója. A ren-
dezvény céljai között szerepel az egészséges, 
ízletes, a nemzeti tradíciókhoz hű, környezettu-
datos technológiával készült kiváló minőségű 
magyar termékek megismertetése a nagykö-
zönséggel és a partnerország képviselőivel.

Idén első ízben szakmai napot is tartanak 
szeptember 19-én, ezzel is igazodva a külföl-
di szakmai vásárok és kiállítások menetrendjé-
hez. Újdonság a Civil tér, amely a „Nekünk min-
den vélemény fontos!” címmel indul, és célja 
helyet adni a bemutatkozásra olyan civil szer-
vezeteknek, oktatási intézményeknek, egyesü-
leteknek, amelyek tevékenysége kapcsolódik 
a mezőgazdasághoz és élelmiszerágazathoz.

Az AMC ügyvezetője felhívta a figyel-
met arra, hogy meghosszabbították a kiál-
lítók számára a jelentkezés határidejét, így 
2017. július 31-ig még várják a jelentkező-
ket az OMÉK-ra.

TÓTH VIKTÓRIA

H. E. Kosuge Junichi, Japán Nagykövete, 
Fazekas Sándor miniszter és Daróczi László,
az AMC ügyvezető igazgatója kézfogással 
jelezték az együttműködést (Fotó: AMC)
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