
Négy ideiglenes vágópontnak – 
Csíkszentdomokoson, a Kászo
nok ban, valamint Udvarhelyen és 
Felsősófalván – adott engedélyt a 
bárányok húsvét heti vágására a 
Hargita Megyei Állategészségügyi 
Hivatal. Az ünnepi asztalra kerülő 
élelmiszereket és hústermékeket 
ugyanakkor az üzletekben és a pia
cokon is fokozottabban ellenőrzik.

Domján levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A húsvéti ünnepek közeledte 
miatt fokozottan ellenőrzés 
alatt tartja a Hargita Megyei 

Állategészségügyi és Élelmiszerbizton
sági Hatóság az élelmiszergyártókat és 
forgalmazó boltokat, nagyáruházakat, 
valamint az ideiglenes működési enge
délyt kapott vágópontokat és piacokat 
– mondta el tegnap lapunknak Ladó 
Zsolt Hargita megyei főállatorvos. 
Hozzáfűzte, az állatorvosok szintén 
különös figyelemmel követik a tojás
farmokról polcokra kerülő terméke
ket is. „Az elmúlt héten kollégáim az 
egész megyére kiterjedően 38 hús
feldolgozót, üzletet és közélelmezési 
egységet vizsgáltak át. Három esetben 
összesen 1800 lejnyi büntetést szabtak 
ki, míg 15 egység figyelmeztetésben 
részesült. A leggyakoribb elégtelensé
geket az élelmiszerek kezelése, raktáro
zása kapcsán tapasztaltuk, de komoly, 
a fogyasztók egészségét is veszélyezte
tő kihágásokkal nem találkoztunk” – 
magyarázta Ladó.

A boltokat ugyan e héten is to
vább ellenőrzik, azonban – mint 
rámutatott – a megyében működő 
vágópontok ellenőrzése már az elmúlt 
hetekben lezajlott. Ennek megfele
lően kifejezetten a húsvéti időszakra 
kapott működési engedélyt négy, a 
juhok és bárányok vágására nyíló vá
gópont is: Csíkszentdomokoson, 
Felsősófalván, Székelyudvarhelyen, 
illetve a Kászonokban. Az ötödik 
ideiglenes vágópontnyitási kérés a 
Gyimesekből érkezett, ám ezt utólag 
a kérelmező visszavonta. „A vágópon
tok ideiglenes működési engedélye 
csakis az április 12–23. közötti idő
szakra vonatkozik. Ezt csakis azoknak 
adtuk meg, akik igényelték, de a hely
színi vizsgálataink során is bizonyítot
ták, eleget tudnak tenni a minimális 
higiéniai követelményeknek. A négy 
helyszínen számításaink szerint a na

pokban közel 1000–1100 bárányt 
fognak levágattatni a gazdák” – fogal
mazott Ladó.

A szakember nem győzte hangsú
lyozni, hogy az ideiglenes vágópon
tokról kikerülő bárányok bélyegzővel, 
a hús kockázatmentes fogyasztását 
szavatoló állatorvosi bizonylattal ke
rülnek az ünnepi asztalra. „A fogyasz
tók ezekről a jelekről, igazolásokról 
azonnal tudhatják, hogy a hasított, 
kettőbe vágott bárányok biztonságos, 
ellenőrzött körülmények között vol
tak levágva. Az állatok a vágás előtt, 
élve is, illetve a vágás után is ellenőriz
ve voltak, így a terméket állategész
ségügyi bizonylatok követik egészen 
a piacig” – hangsúlyozta a szakember. 
A hús higiéniájáért felelős állatorvo
sok a piacokon amúgy e héten kora 
reggeltől késő estig tartó hosszabbí
tott programmal várják a termelőket, 
akik további, helyszíni ellenőrzések
kel kívánnak ráerősíteni a fogyasztók 
biztonságára. A piacra ugyanakkor 
nem is kerülhet be bárány úgy, hogy 
azt az állatorvos ne lássa – tette hozzá 
Ladó. „Amúgy minden vágópontnak 
külön azonosítója van, tehát bármi
lyen gond esetén azonnal vissza lehet 
vezetni, hogy honnan, kitől és melyik 
vágóhídról származik a levágott állat. 

Ez a visszaszármaztatás ugyanígy mű
ködik a tojástermékekre is” – magya
rázta a Hargita megyei főállatorvos. 
Természetesen ugyanez vonatkozik a 
környező megyékből származó bárá
nyokra is – állategészségügyi bizony
lat nélkül ezek sem kerülhetnek be a 
piacokra.

A főhatóság elmúlt évekbeli ta
pasztalatai alapján a húsvéti ünne
pek alatt Csíkszeredában a piacokon 
mintegy 1200–1300 levágott kisbá
rány került terítékre, míg az udvarhe
lyi, homoródi és keresztúri vidéken in
kább az élő bárány vásárlása és otthoni 
elkészítése a hagyomány. Gyergyóban 
és Maroshévízen szintén az állatok pi
acon történő értékesítése a dominán
sabb, sőt a térség állatpiacait gyakran 
még a Bákó megyei eladók és a Maros 
megyei vásárlók, viszonteladók is elő
szeretettel keresik.

Húsvéti Hargita megyei bárány
hús exportról viszont a főhatóság szak
emberei szerint egyáltalán nem lehet 
beszélni, sem az Unión belüli, sem 
pedig a közös piacon kívüli országok 
felé, aminek legfőbb okát az ehhez 
szükséges korszerű, ovális pecséttel 
rendelkező vágóhidak hiányában lát
ják. „Exportra még élő bárány sem 
kerül ki” – teszi hozzá Ladó. 

hírfolyam

> Hargita megyei juh- és bárányállomány 
számokban. Hargita megyében összesen 10 627 
juhtenyésztő gazdáról tud a statisztika, a birto
kukban levő juh és bárányállomány pedig idén 
március végén elérte a 282 435 egyedet – derült 
ki a Hargita Megyei Mezőgazdasági és Vidékfej
lesztési Igazgatóság lapunk rendelkezésére bo
csátott adataiból. Az idei évi szaporulat a szak
hatóságokhoz érkezett jelentések szerint eddig 
több mint 112,6 ezer példányra rúgott, ebből 
közel 40–45 ezer kisbárány húsvéti levágásra ke

rül, míg a többieket a későbbi élőeladás, illetve 
továbbtenyésztés céljából tartják meg a gazdák. 
A megye juhállományából az igazgatóság éves 
összesítése szerint 2010ben – az élőeladással 
együtt – nagyjából 120 ezer állatot értékesítet
tek a gazdák. A megye március végi anyajuh
állománya 135 ezerre rúgott, azaz egy gazdára 
átlagosan 1213 darab jutott. A kisebb egyed
szám, az elmúlt időszak áremelkedései a mező
gazdasági szakemberek szerint visszaköszönnek 
a húsvéti bárány árában is, így a tavalyi 20 lejes 
kilónkénti átlagárhoz viszonyítva idénre 10–20 
százalékos áremelkedést jósolnak.
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Állatorvosi felügyelet Mellett

Négy ideiglenes vágópont nyílt

Agrárgazdaság

 hirdetés

22 lejes iNdUló Árral 
teszteliK a piaCot a gazdÁK

Már árulják 
a húsvéti bárányokat
A piaccsarnok alkalmazottjai teljes gőzzel készítik elő a 
terepet a húsvéti bárányokat áruló gazdák számára. az 
első bárányárusok már tegnap megjelentek a csíksze
redai piacon, kilónként 22 lejért már a reggeli órákban 
elkelt az áru. ennél olcsóbb biztosan nem lesz – véleked
nek a termelők.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Idén is izgatottan várják a juhosgazdák a húsvét előzetesé
ben szokásos bárányvásárt. Az ágazatban ugyanis ilyen
kor van talán a legnagyobb pénzmozgás, az idei szaporu

lat 3035 százalékát értékesítik rendszerint néhány nap alatt 
a gazdák. Ezért egyáltalán nem mindegy számukra, hogy mit 
diktál a piac, hogyan „jár a bárány” húsvétkor. Néhány ter
melő a csíkszeredai piac
csarnokban tanakodott, 
egymással egyeztették az 
idei várható árat. Mátyus 
Zsigmond felsősófalvi 
gazda – mint mesélte 
– egyelőre inkább pró
bából hozott néhány 
bárányt, amelyek már 
a reggeli órákban elkel
tek, kilónként 22 lejért. 
„Ennél olcsóbb biztosan 
nem lesz” – győzköd bi
zakodva. Meséli, hogy tavaly is 20 lejért keltek el a levágott 
bárányok, azóta pedig a gabona és az üzemanyag is számot
tevően drágult. Pénzbe kerül az állatorvosi vizsgálat és az asz
tal is a piacon „Ha nem kapjuk meg érte ezt a pénzt, nem is 
érdemes idehozni, hiszen otthonról élősúlyban 1112 lejért 
viszik, akkor inkább úgy adunk túl az állatokon” – elemzi a 
bárányhelyzetet. Egyelőre örvend, hogy elsőként jelent meg 
a piacon, így konkurencia nélkül hamar és az általa szabott 
áron sikerült kiárusítani az első tételt. A húsvétibárányüzlet 
előzetesében felmerül a besztercei „rém” is, a szomszéd régió 
termelői, akik rendszerint igyekeznek letörni a piacot. „Ők is 
a juhászat keserű kenyerét eszik, éppen azokkal a nehézségek
kel néznek szembe, mint mi, tehát nekik sem jövedelmező, 
ha kisebb áron adják el a bárányokat, no meg messzebbről is 
jönnek, tehát a szállítás is többe kerül. A gond az, hogy a jó 
üzlet reményében, ha idehoznak egy rakomány vágott álla
tot, azt már biztosan nem viszik haza, inkább áron alul adják 
el, csak szabaduljanak a hústól. Így gyakran leverik az árat” 
– magyarázta egy csíkszéki juhosgazda, aki érdeklődni járt a 
piaccsarnokban.

A másik oldalon a vásárlók abban reménykednek, hogy 
legalább a tavalyi áron, kilónként 20 lejért megvehetik a hús
véti csemegét. „Még ez is luxus, ennél többet semmiképpen 
nem engedhetünk meg magunknak. Nem mintha sajnál
nánk magunktól, hiszen bárány nélkül nem húsvét a húsvét, 
de egyszerűen nem jut” – világosított fel egy bárányra vadá
szó hölgy. Az éves báránylutri tehát 22 lejről indult, minden
ki reménykedik. A vásárlók abban, hogy lefelé megy majd az 
ár, a termelők pedig abban, hogy felfelé.

tisztelettel meghívjuk a 

CsÍKeXpó 2011
nemzetközi 

kiállítás és vásárra, amelyet 
a VÁKÁR LAJOS Műjégpályán 

szervezünk meg
2011. június 2–5. között

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is szép számban jelentkez
tek a különböző iparágakat képviselő cégek a megyeszékhelyen 
tartandó gazdasági seregszemlére.

Részletek a www.expohar.ro weboldalon.
A csarnokban fennmaradt helyekre május 10ig lehet jelent

kezni.
Várjuk Önt is kiállításunkon!

CSÍKEXPÓ, 
AHOL A TERMÉK BESZÉL!

Idén húsvétra 20-22 
lejt várnak a bárány 
kilónkénti húsáért 
a juhosgazdák. Élő-
súlyban 11-12 lejért 
viszik, akad, aki in-
kább így ad túl az 
állaton. 

húsvéti előkészületek


