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> Akár az idei repcetermés dupláját is ér-
tékesíteni lehetne. Egyre nagyobb fantáziát 
látnak a gazdák a repcetermesztésben – derül 
ki a Mezőgazdasági Minisztérium adataiból. Az 
olajos növény tonnáját ráadásul jelenleg 420-
500 eurós áron lehet értékesíteni. E kultúra te-
kintetében a romániai gazdálkodók 2010-ben 
900 ezer tonnát takarítottak be, ami az Európai 
Unió szintjén 4,4 százalékos részesedést jelent, s 
a hazai termelés volumene egyenlő az Amerikai 
Egyesült Államokéval. Idén a bevetett területek 

22 százalékkal növekedtek 2010-hez viszonyít-
va, ám ennek ellenére némileg gyengébb, 800 
ezer tonnás termésre lehet számítani. Megfigye-
lők azonban felhívják a figyelmet: a felfokozott 
piaci kereslet jelenleg akár 1,6-2 millió tonna 
olajos növény értékesítését is lehetővé tenné. A 
rekordárak okán így a szakemberek a hazai rep-
cetermesztők bevételszintjét 400 millió euróra 
várják, tavalyhoz képest nagyobb nyereségrés 
mellett is. Románia repcetermelése alapján je-
lenleg világszinten az igen előkelő nyolcadik he-
lyet foglalja el, ami világtermelésből 2 százalékos 
részesedést takar.

> Nőtt a farmok, csökkent a családi gaz-
daságok száma. Az utóbbi nyolc év alatt közel 
600 ezer családi kistermelő tűnt el – derül ki a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium kimutatásaiból. A tárca adatai szerint így 
2002-höz viszonyítva 4,4 millióról 3,8 millióra 
csökkent a romániai családi gazdálkodások szá-
ma, ezzel egyidejűleg a cégként működő me-
zőgazdasági farmok száma 23 ezerről 31 ezerre 
emelkedett. A családi jellegű gazdálkodások ál-
tal megművelt területek ugyanakkor az említett 
időszak alatt 300 ezer hektárral, 7,7 millióról 7,4 
millió hektárra apadtak. (H. Z.)
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SzénakéSzítéSSel cSábítgatják a gyimeSekbe a külföldieket

Kaszálni tanítják a turistákat

a héten zajló egyhetes Szénafesz-
tivál keretében kaszálni, gyűjteni, 
boglyát rakni, vagy épp a meredek 
hegyoldalakról az állatoknak készí-
tett téli takarmány lóval való levon-
tatását tanítják a gyimesekbe érke-
zett magyarországi, brit, ír és nor-
vég látogatóknak a gyimes-völgyi 
vendéglátósok. Kaszálni, úgy tűnik, 
ünnepnapként megélve is lehet.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A hagyományőrzéssel és a táj 
adottságaival is jól össze-
egyeztethető sajátos módon, 

a gyimesi gazdák mindennapjainak 
és a nyári időszakra jellemző szénacsi-
nálás – a kaszálástól a takaráson át a 
boglyarakásig terjedő teljes folyamatá-
nak – bemutatásával és megtanításával 
próbálják megfogni a térségbe látogató 
nyugat-európai turistákat a helyi ön-
kormányzat, a Gyimesi Vendéglátók 
Turisztikai Egyesülete, a Pogány-havas 
Kistérségi Társulás és Sárig Attila (Ál-
domás Panzió) közös kezdeményezése 
révén. A Hargita Megye Tanácsa által 
is támogatott Szénafesztivál keretében 
– a napokban tartandó falunapok-
hoz is szervesen illeszkedve – idén a 
gyimesközéploki önkormányzat ma-
gyarországi Hidegség testvértelepülé-
sének népes, közel ötvenfős küldött-
sége, míg a Rodics Gergely vezette 
társulás révén több mint egy tucat ír, 
brit, illetve norvég vendég ragadha-
tott tegnap kaszát és gereblyét, hogy 
a gyimesi állattartó gazdák nyomába 

lépve egy hét alatt lépésről lépésre ha-
ladva sajátítsák el a Tatros-völgyében 
évszázadok óta honos szénakészítés 
fortélyait. A hétfőn elkezdett „kaszá-
ló-oktatás” első eredményeit ugyanak-
kor tegnapi helyszíni látogatásunkkor 
immár a gyimesi gazdák és az angol 
nyelvű vendégek közötti „éles” kaszá-
lóversenyben is lemérhetővé vált, ami-
ben – ez alkalommal – bab helyett a 
rendvágásra ment a játék.

„Azt szeretnénk, ha az ide érkező 
látogatók a kultúránkon, táncainkon, 
az ételeinken vagy épp a környék lát-
nivalóin túl az itt élő emberek min-
dennapi életébe is betekintést nyer-
hetnének. Az egyhetes Szénafesztivál 
kapcsán például a kaszálásból, széna-
gyűjtésből, boglyakészítésből kezdve 
a lóval való levontatásig és a tárolóba 
történő berakással bezárólag min-
dent kipróbálhatnak az érdeklődők. 
Talán mi sem érezzük, de a mostani 
brit látogatók példája is jelzi, hogy 
ez a kívülálló számára milyen óriási 
élményt jelent, hiszen egy olyan élet-
formával, szokásvilággal ismerkedhet 
meg, amiről otthon még úgy gondol-
ta, már évtizedek óta elveszett” – ma-
gyarázta Prezsmer Fülöp, a 2009-ben 
alakult Gyimesi Vendéglátók Turisz-
tikai Egyesületének elnöke. Elárulja 
viszont, hogy az egyesület céljai közt 
a térség turisztikai attrakcióinak nép-
szerűsítése mellett nem titkoltan a vi-
dékfejlesztés is szerepet kap, aminek 
a finanszírozásához szükséges anyagi 
forrásokat pályázási tevékenységből 
próbálják előteremteni. „Most pél-

dául szintén pályázati pénzből egy 
információs irodát szeretnénk létre-
hozni, ami szintén fontos eszköz le-
hetne arra, hogy mind több téren tu-
dassunk a Gyimesekről, a gyimesi lát-
nivalókról, magunkról, azaz az itt élő 
emberekről” – teszi hozzá Prezsmer. 
Büszkén meséli, a térség vendéglátói 
immár az egyszerű faháztól kezdve 
a négycsillagos szállodáig terjedően 
minden fogyasztói igénynek eleget 
tudnak tenni, míg a gyimesi táj is-
mertségét immár összehangoltan, a 
Székelyföld Stand keretében a bu-
karesti és budapesti turisztikai vásá-
rokon való rendszeres jelenléttel is 
erősíteni kívánják.

Hasonló célokban gondolkozik 
Rodics Gergely, a Pogány-havas Kis-
térségi Társulás vezetője is, aki épp a 
tegnapi, gyimesbükki kaszálóverseny 
kicsalta verejtékeket törölgetve nyilat-
kozott lapunknak. „A Gyimesekben 
nincsenek hatalmas barlangok, vá-
rak, olyan adottságok, látnivalók, 
amivel turisztikai értelemben más 
térségekkel is fel tudjuk venni a ver-
senyt. Van viszont gyönyörű táj, 
gazdag néphagyomány és egy olyan 
életforma, amely Európában már 
alig létezik. Pedig az újkor hajnaláig 
hasonlóan élhettek a többi nyugat-
európai országban is. Mi úgy gondol-
tuk, azt kell kínálnunk, ami van, azaz 
ebből az esetleges hátrányból kell 
turisztikailag és környezetvédelmileg 
is hasznosítható tőkét kovácsolnunk. 
Én úgy gondolom, ha lassan is, de ez 
sikerül” – magyarázta Rodics. 

Kézi kaszát ragadtak az angol ajkú vendégek: gyimesi turisztikai program, hagyomány- és környezetápolással fotó: domján levente

Hargita megyei Szakmai egyeSületek
és feldolgozó, értéKesítő
Szövetkezetek Számára

Pályázati felhívás
A Hargita Megye Tanácsa által támogatott Vidékfej-

lesztési Egyesület vissza nem térítendő támogatást biztosít 
a projektek értékének 49 százalékáig szakmai egyesületek, 
valamint feldolgozó és értékesítési szövetkezetek részére.

Pályázók köre: a 2000/26-os sürgősségi rendelet sze-
rint létrehozott, Hargita megyében hivatalosan bejegy-
zett, mezőgazdasággal, vidékfejlesztéssel foglalkozó szak-
mai egyesületek, valamint a 2004/566-os törvény értel-
mében létrejött feldolgozó és értékesítési szövetkezetek.

A pályázat keretében hozzájárulás kérhető a feldol-
gozó és értékesítési szövetkezetek megvalósíthatósági 
tanulmányaihoz, tervek elkészítéséhez; más szakmai 
egyesületek részére kiállítások, kerekasztal-megbeszélé-
sek, konferenciák szervezésére, illetve szakmai rendezvé-
nyeken való részvétel támogatására.

A Hargita megyei szakmai egyesületek – méhészek, 
haltenyésztők és más mezőgazdasági szakmai egyesüle-
tek – pályázataira előirányzott keretösszeg 39 ezer lej, 
mely vissza nem térítendő támogatásként a pályázat össz-
költségének 49 százalékát fedi. A Hargita megyei feldol-
gozó és értékesítő szövetkezetek számára elkülönített ke-
retösszeg 60 ezer lej, mely szintén a támogatásra javasolt 
pályázatok összköltségének 49 százalékát fedi.

A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2011. au-
gusztus 30.

A pályázás feltételei:
– a pályázati űrlapot kísérő dokumentációnak min-

den szükséges elemet tartalmaznia kell;
– a pályázati űrlap célkitűzései és tevékenységei meg-

feleljenek Hargita megye 2010–2020-as időszakra kidol-
gozott agrárfejlesztési stratégiájának;

– a pályázó közvetlen felelőse kell legyen a projekt-
nek, és ne közvetítőn keresztül pályázzon.

Nem támogathatók: hiányos iratcsomók, hiányosan 
vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlapok; azok 
a pályázatok, amelyek nem felelnek meg Hargita Megye 
Tanácsa 2010–2020-as időszakra kiadott agrárfejlesztési 
stratégiájának; azok a pályázatok, amelyek nem felelnek 
meg a program által előírt céloknak és célkitűzéseknek;  
azok a pályázati űrlapok, amelyek nincsenek ellátva az 
intézmény vezetőjének aláírásával és bélyegzővel; azon 
pályázók kérése, akiknek törvényszéki végzés útján bank-
számláját letiltották; azon kérések, amelyek hamis nyilat-
kozatokat tartalmaznak.

További információ, a pályázási űrlap, a pályázási 
útmutató igényelhető a közhasznú egyesület székhelyén 
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Hargita Megye 
Tanácsának 244/B irodájában, telefon: 0740–169850, 
e-mail cím: avramcamelia@hargitamegye.ro. A pályázat 
benyújtható: egy példányban lezárt borítékban Hargita 
Megye Tanácsának 244/B irodájába (Csíkszereda, Sza-
badság tér 5. szám). A hiányos és határidő után beérke-
zett pályázatokat nem bíráljuk el.

Borboly Csaba
elnök

Hargita Megye Tanácsának
Vidékfejlesztési Egyesülete


