
Konferenciával 
búcsúzik az Insight 

Ahétvégi csíkszeredai hagyományos termékvásárral egy 
időben, pénteken 10 órai kezdettel Insight-projekt 
zárókonferenciára várják a gazdálkodókat, agrár-

szakembereket. A Hargita Megye Tanácsa által lebonyolított 
projekt során nyugati sikeres példákat mutattak be a helyi 
termelőknek, ám emellett a sajtkészítésről, az erdeigyümölcs-
feldolgozásról, húsfeldolgozásról szóló elméleti és gyakorlati 

képzéseket is szer-
veztek. A képzésso-
rozatok eredményei 
a konferencia ideje 
alatt a megyeháza 
oszlopterében lesz-
nek megtekinthe-
tők. A pénteki kon-
ferencián ugyanak-
kor helyi és külföldi 
szakemberek tarta-
nak előadásokat me-
zőgazdaság, illetve 
vidékfejlesztés téma-
körben. Köszöntő-

beszédet Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke 
mellett Gérard Peltre, az Európai Bizottság Vidékfejlesztési 
Konzultatív Csoportjának alelnöke mond, majd Tánczos 
Barna, a mezőgazdasági minisztérium államtitkára Románia 
2014–2020 közötti agrárcélkitűzéseit, míg dr. Szieberth Ist-
ván, a Magyar Állatorvosok Világszervezetének elnöke a ma-
gyarországi agrártárca képviselőjeként az ugyanazon időszak-
ra vonatkozó magyarországi agrárcélkitűzéseket mutatja be. 
Az érdeklődők előadásokat hallhatnak a kisvágóhidak térségi 
agrárszektorban betöltött szerepéről, valamint a mezőgazda-
ság energiatermelő alternatív funkcióiról. 

Sok munka, számtalan befekte-
tés és kitartás eredményeként 
lépésről lépésre, évről évre épült 
ki a családi üzemként működő 
csíkszentmiklósi húsfeldolgozó. 
A mára elért eredményeket havi 
10 tonna hús, nyolc alkalmazott, 
és tizennyolcféle hústermék jel-
lemzi.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Fekete Endre csíkszentmiklósi 
húsfeldolgozója családi vál-
lalkozás keretében 1998-ban 

kezdte meg működését. A feldolgo-
zó mai képe ugyanakkor korántsem 
hasonlít a tizenhárom évvel ezelőt-
tihez: a lakóházból kialakított 
kisüzem a tulajdonos szakadatlan 
építési munkálkodása nyomán év-
ről évre újabb és újabb részekkel, 
funkcionális egységekkel bővült. A 
feldolgozóban előállított kolbász-
ból, sonkából és májasból pedig 
– túlzás nélkül – rendre a további 
bővítéshez szükséges tégla- és a fel-
dolgozást megkönnyítő gépvásár-
lás lett. „Ami hasznot termeltünk, 
azt az elmúlt tizenhárom év alatt 
rendre csak visszaforgattuk” – ma-
gyarázza vendéglátóm, miközben a 

hús feldolgozási ütemei mentén te-
remről teremre haladva mutatja be 
a kisüzem működését.

Csak frissen, 
tartósítók nélkül
Miközben az öltözőkama-

rák labirintusában haladunk, a 
fűszerraktárat már messziről, be-
hunyt szemmel is meg tudnám 
találni. A kétszemélyes, egyszerű 

konyhához szokott szem számára 
ipari mennyiségűnek tűnő só, bors, 
paprika és fokhagyma sorjázik a 
polcokon, az adalékanyagokat rejtő 
tasakokat viszont sehol sem látom. 
Mint kiderül, nem véletlenül. De 
nem azért, mert érkezésem hírére 
eldugták, hanem mert a természe-
tes anyagokon, azaz a húson és a 
hozzá illő, a székely ízvilág számára 
tisztességes fűszereken kívül sem-

hírfolyam

> Maroshévízen találkoztak a méhé-
szek. A múlt heti korondi találkozó után 
tegnap a gyergyói és Maroshévíz környéki 
méhészeknek mutatták be a Hargita Me-
gyei Agrárkamara és a Hargita Megyei 
Méhészegyesület szervezte rendezvényen a 
legfrissebb pályázati tudnivalókat. Nyitó-
előadásában Lázár Tibor, a Hargita Megyei 
Méhészegyesület elnöke a helyzetértékelé-
se mellett az Országos Méhészeti Progra-
mot is bemutatta, míg a megyei mezőgaz-

dasági kamara részéről Szász Annamária és 
Andriesei Geta a kezdő fiatal gazdáknak 
szóló 112-es, valamint a félig önellátó mé-
hészek piacra termelő képességét öt éven át 
évi 1500 euróval támogató 141-es pályá-
zatokat, illetve a pályázatokhoz szükséges 
dokumentációt ismertették. Mint kiderült, 
a Hargita megyében eddig leadott pályá-
zatok 30 százalékát mind a 112-es, mind a 
141-es kiírás keretében méhészek nyújtot-
ták be. Máthé Emma, a Hargita Megyei Ag-
rárkamara igazgatójának előadása viszont 
már a hagyományos méhészettel szemben 

alternatívát kínáló bioméhészkedésről 
szólt. Mint rámutatott, megyénkben je-
lenleg 32 méhész rendelkezik biotermék- 
tanúsítvánnyal, míg további 32 méhész 
az ökotermelésre való átállás időszakában 
van. Máthé Emma előadásában leginkább 
a bioméhészet két alapelvét hangsúlyozta, 
azaz a méhekkel figyelmes bánásmódot, 
illetve a vegyszermaradékoktól mentes 
termékek előállítását. Mint fogalmazott, 
a méz csupán 50 százalékát jelenti annak 
a haszonnak, amit a méhek beporzó tevé-
kenységükkel a természetnek „fialnak”.

Fekete endre CSíkSzentmiklóSi

Nem elég csinálni, 
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májuStól indul a veSzettSég- 
megelőzési kAmpány

Vakcinával 
vadásznak a rókákra

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Országos szinten tizenhat megyében – köztük 
Hargita megyében – május 1. és június 30. 
között zajlik a rókák veszettség elleni oltási 

kampánya – mondta el lapunknak Ladó Zsolt, a Har-
gita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság igazgatója. A lakott területek környékén élő 
állatoknak elsősorban a vadásztársaságokkal közösen 
kihelyezett csalikkal, míg a vadonban élő társaiknak 
a főhatóság rendelete értelmében helikopteres szó-
rással juttatják ki – a rókák számára különösen von-
zó szaganyaggal átitatott – gyógyszeres táplálékot. A 
Romániában első ízben sorra kerülő, az Európai Unió 
által 5 millió euróval finanszírozott átfogó oltási kam-
pány során közel 1,92 millió veszettség elleni dózist 
használnak fel, amit a szakembereknek a legnagyobb 
megyéket kiválasztva egy több mint 94,2 ezer négy-
zetkilométeres területen kell szétszórniuk. A rókave-
szettség elleni vakcinák számát a légiszórás esetében 
négyzetkilométerenként 20 egységben határozták 
meg – mondta el Ladó, hozzáfűzve, a rókalyukak szá-
ma és a tájegységenként bemért rókasűrűség alapján 
megyénk teljes területét bevonják a veszettség elleni 
vakcinaszórási kampányba.

Kérdésünkre a szakember elárulta, tavaly me-
gyénkben az állatorvosok mindössze 9, veszett rókával 
kapcsolatos esetet regisztráltak, ami a Hargita megyé-
ben legfrissebben felmért 1400 fős rókaállományhoz 
képest elenyésző. „A lakott területek, illetve a vízvé-
delmi területek környékén a csalikat a vadőrök állat-
egészségügyi felügyelet alatt kézzel juttatják ki, de a 
kampány kezdete előtt egy héttel szórólapokkal is tá-
jékoztatni fogjuk a környező városok, falvak lakóit az 
ezzel kapcsolatos tudnivalókról, illetve a kihelyezett 
gyógyszeres, rókatáplálékokkal kapcsolatos veszélyek-
ről” – fogalmazott Ladó.

hírfolyam

> Közel 10 százalékkal apadt a tej-
hozam. Az idei év első két hónapja alatt 
9,5 százalékkal csökkent a tavalyi év ha-
sonló időszakához képest a termelőktől és 
begyűjtőközpontoktól a feldolgozókhoz ér-
kezett tehéntej mennyisége – derült ki az Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS) legfrissebb 
adataiból. A gazdák, illetve a farmok által ter-
melt és feldolgozóknak átadott tejmennyiség 
idén a január–februári időszak alatt 120 982 
tonnára rúgott. A statisztikusok a tejterméke-

ken belül a legnagyobb, 5 százalékos vissza-
esést a vajnál tapasztalták: az idei első kéthavi 
vajtermelés 1379 tonnára csökkent, míg a 
kizárólag tehéntejből készült sajtok és túrók 
esetében a termelésvisszaesés 9126 tonnás 
össztermelés mellett 4,7 százalékos volt. A 
különböző joghurtkészítményekből 25 491 
tonnát, csomagolt tejből 40 168 tonnát, míg 
tejfölből 8071 tonnát termeltek.

> Kérni kell a tejkvótát. Május 16-ig 
igényelhetik, illetve újíthatják meg a 2011-
es évre vonatkozó közvetlen értékesítési tej-

kvótáikat a Hargita megyei gazdák – hívják 
fel ismételten a figyelmet a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökség (APIA) munkatársai. A szabadel-
adási kvótával rendelkező tejtermelők saját fe-
lelősségre kitöltött nyilatkozataikat az APIA 
megyei kirendeltségeinek tejkvóta-irodáinál 
nyújthatják be. A kitöltendő nyilatkozato-
kat a kifizetési ügynökség postán juttatja el a 
tejtermelő gazdáknak. Nagyon fontos tudni, 
hogy a kitöltött nyilatkozat visszaküldésének 
elmulasztása a szabadértékesítési kvóta elvesz-
tését eredményezi.
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húSFeldolgozójában jártunk

szeretni is kell

Agrárgazdaság

milyen „adalékport” sem használ-
nak. Fekete Endre büszke is erre, 
így bátran állítja, a portáján készülő 
hústermékek feldolgozási, darálási, 
fűszerezési, kolbásztöltési, füstölési 
és szárítási módját a nap bármely 
órájában bárkinek emelt fővel kész 
megmutatni. „Nincs titkolnivalóm. 
Mindig friss húst dolgozunk fel, 
friss terméket értékesítünk, így sem 
elvből, sem üzletpolitikából nincs 
szükségem tartósítószerekre” – állít-
ja vendéglátóm.

nyolc alkalmazott, 
tizennyolc termék
A szentmiklósi családi kisüzem 

egyébként – mint megtudom– havi 
10 tonnányi hús feldolgozására ké-
pes, ám e mennyiségből sonka, kol-
bász, füstölt termék célú feldolgo-
zására csak a hús átlag 30 százaléka 
kerül. A fennmaradó 7 tonna in-
kább tőkehús formájában adódik el. 
„Az alapanyagot jelenleg Kovászna 
megyéből szerezzük be. Mivel a 
fagyasztottal nem foglalkozunk, 
kizárólag csak friss sertéshúsból 
dolgozunk, heti három alkalommal 
szállítanak” – magyarázza Fekete, 
hozzáfűzve, marhahúst inkább csak 
a micss-termékeikhez használnak, 
szárnyassal vagy bárányhússal vi-
szont egyáltalán nem foglalkoznak.

A kisvállalkozás jelenleg a Feke-
te család mellett nyolc alkalmazott-
nak nyújt biztos megélhetést. A cég 
termékrepertoárjában 18 termékfé-
leség szerepel, a hagyományos pa-
rasztkolbásztól a májasig, házi son-

kától a füstölt termékekig számos, 
szemet-szájat ingerlő finomság 
megtalálható, de mint vendéglátóm 
elárulja, jelenleg is termékválaszték 
bővítésén dolgozik.

„Ha jön valaki, 
én nem húzom be az ajtót”
A termelő portájáról kikerült ké-

szítmények ugyanakkor – a házi jel-
leg megőrzése miatt – mára a csíksze-
redai termelői vásárcsarnokba beté-
rő vásárlók tudatába is „szentmiklósi 
kolbászként, csavarthúsként vonul-
tak be”. Akadnak olyan vásárlóik 
is, akik a csíki vállalkozás húské-
szítményeit a brassói, bukaresti és a 
kolozsvári családi asztalokra viszik. 
Elárulja, legutóbb éppen Bákó me-
gyéből jöttek érdeklődők. Nem ke-
vés ugyanakkor a visszatérő, házhoz 
járó kliens sem. Utóbbiak száma a 
vállalkozó tapasztalata szerint egy-
re bővülőben van, a csíkszeredai 
helyi hagyományos termékvásáro-
kon megismert emberek ugyanis a 
csíkszentmiklósi kisfeldolgozó kö-
zelségét kihasználva nemcsak a gusz-
tált terméket, de készülési módját is 
alaposabban szeretnék megismerni. 
Feketét ez egyáltalán nem zavarja, 
sőt vallja, a termelő-fogyasztó ilyen-
fajta közvetlen emberi kapcsolata 
összehasonlíthatatlanul más minő-
ségi viszonyt jelent a nagyáruházak 
postaládába dobott, csillogó papírra 
nyomtatott prospektusaival, vagy a 
„polcról levett árut a pénztárnál kell 
kifizetni” személy távoli viszonyával 
szemben. Fekete el is határozta, egy 

nyári hétvégén ún. nyílt napra hív-
ja meg törzsvendégeit, bemutatva, 
hogyan készülnek a vevők asztalára 
tett termékek. A termelői-fogyasz-
tói bizalmi viszony kiépítése és fenn-
tartása ugyanis Fekete Endre szerint 
mindennél fontosabb. „A húst sok-
féleképpen fel lehet dolgozni, egy 
terméket sokféleképpen elő lehet ál-
lítani, de ha más elől rejted, behúzod 
az ajtót, és szégyelled hogyan készül, 

eladni csak egyszer tudod. Visszajá-
ró kliensed sose lesz. Amit kiadsz a 
kezedből, nem elég megcsinálnod, 
szeretned is kell” – vallja hitvallását 
a csíkszentmiklósi húsfeldolgozó tu-
lajdonosa.
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