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> Egyesület létrehozásán dolgoznak a 
gyergyóremetei gazdák. A helyi szarvasmar-
hatartók mellett a juhosgazdákat és a méhé-
szeket is felölelő gazdaegyesület létrehozásán 
fáradoznak a gyergyóremetei gazdák. Az 
egyesület bejegyzéséhez a tegnapi egyezteté-
sen Márton Istvántól, Hargita Megye Taná-
csa vidékfejlesztési közhasznú társaságának 
igazgatójától kértek tanácsot. Mivel a remetei 
gazdák az egyesületen belül, az erdőgazdálko-
dással és az erdeigyümölcs-hasznosítással kap-

csolatos teendőket is felvállalnák, Márton az 
egyesületi forma helyett inkább a szövetkezeti 
formát ajánlotta – így mind a pályázás, mind 
a feldolgozás, mind pedig a remetei gazdák 
kezéből kikerülő termékek értékesítése is ha-
tékonyabb lehetne. Márton István erre példa-
ként a székelykeresztúri, gyimesközéploki és 
csíkszépvízi gazdatulajdonú termelő és érté-
kesítő szövetkezeteket említette. A találkozón 
egy helyi gazdálkodó kérdése alapján szóba 
került a kistermelők juh- és borjúértékesítési 
lehetősége is, amire a szakember egyik alterna-
tívaként a Csíkszeredában immár havi rend-

szerességgel megtartott hagyományos termékek 
vásárát említette, ismertetve viszont a piacra vitt 
hústermékek kapcsán felállított feltételeket is. A 
borjak kapcsán azonban egy borjúnevelő istálló 
létrehozása is jó lehetőségeket tartogatna, főleg, 
hogy a szakember szerint a törzskönyvezett, 
négy hónapos vemhes üszőkből országszerte 
hiány van. E tekintetben viszont a tejkontroll 
szükségessége is bekerült a képbe. Az öt má-
zsánál nagyobb bikaborjak elő súlyban, azaz 
félnyersanyagként történő értékesítése helyett – 
lehetőségként – a kisvágópontokkal kapcsolatos 
tudnivalókról is tájékoztatta a gazdákat. 
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Konkrét példákat, kitörési lehető-
ségeket és a megvalósuláshoz ve-
zető segítség ígéretét kapták teg-
nap azok a gazdák, akik részt vet-
tek a tegnapi, gyergyócsomafalván 
tartott agrárkonferencián.
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2011 Gyergyócsomafalván a 
Közösség Éve, így idén a ren-
dezvényeket, találkozókat 

és a megvalósuló beruházásokat 
is teljes mértékben a közösség-
nek rendelik alá – hangsúlyoz-
ta a Csomafalván tegnap tartott 
agrárkonferencia bevezetőjében 
Márton László-Szilárd, a település 
polgármestere. A házigazda sze-
rint ennek jegyében a konferen-
cián elhangzó információkkal, a 
lehetőségek bemutatásával segítik 
a csomafalvi gazdákat, de a hoz-
zászólások, előrelépési meglátások 
tükrében kívánnak térképet készí-
teni a településen belüli mezőgaz-
dasági gondokról is. „A mezőink 
felhagyottak, úgy tűnik, nem éri 
meg megművelni. Régen nem 
ezt számolták, pedig akkor még 
a legkülönfélébb támogatások 
sem voltak” – fejtegette. A helyi 
elöljáró problémának nevezte a 
területek mindmáig tisztázatlan 
tulajdonviszonyait, de úgy véli, 
számos gazdának elveszi a kedvét 
a földműveléstől, állattenyésztés-
től a termékértékesítés terén szer-
zett kudarcok. Borboly Csaba, a 
megyei tanács elnöke utóbbi kap-
csán épp a megye agrárfejlesztési 
stratégiáját, Hargita Megye Taná-
csának vidékfejlesztési program-
ját mutatta be, aminek a vidéken 
élők támogatása a főcélja. E cél 
érdekében segítik a megyében lét-
rejövő termékegyesületeket, ter-
melői csoportosulásokat, helyi és 
térségi szerveződések, klaszterek 
létrejöttét. Az eddig megvalósult 
vagy a megvalósítás útján elin-
dult konkrétumok között emlí-
tette előbb a burgonyára, majd 
újabban a tejre alapozó feldolgo-
zó és értékesítési szövetkezeteket 
és kisvágóhidakat, vágópontokat, 
amelyek az agráriumból élők szá-
mára védettséget, a felvásárlókkal 
szembeni kiszolgáltatottság csök-
kentését szolgálják. „A vidéknek 
alulról kell építkeznie, csak így le-
het komplex vidékfejlesztésről be-
szélni. Nagyon sok jó kicsi példa 

van, amelyeket meg kell ismerni, 
le kell másolni, el kell sajátítani. 
De nélkülözhetetlen, hogy mind-
ehhez a termelés–feldolgozás–
értékesítés hármas szintjében 
gondolkozzunk” – hangsúlyozta 
Borboly.

A konferencián egyébként az 
igen szép, közel százfős gazda-
hallgatóság előtt Fazekas Szilárd, 
Ditró alpolgármestere a Ditrói 
Tejtermelők Egyesületét, míg 
Sorbán Venczel a Homoródalmási 
Szarvasmarhatartók Egyesületét 
mutatta be: mindkét szakember 
a napos oldal mellett, a tejérté-
kesítési problémáikra is kitérve. 
Ditróban így például míg a 32 
tagot számláló, napi szinten 1200 
liter tejet termelő gazdáknak a re-
metei tejporgyár fizetésképtelen-
sége jelentette a kudarcot, addig 
Almáson ugyanezen probléma a 
brassói Prodlacta képében jelent-
kezett. Mára azonban Ditróból 
Târgu Neamţra, Almásról pedig a 
hónap elején megkötött szerződés 
értelmében a szentléleki Gordon 
tejfeldolgozójába szállítják el a te-
jet, a székelykeresztúri vajgyár gaz-
datulajdonba történő újraindulá-
sának hatására, immár literenként 
1,3 lejes áron.

Az előadások révén ugyan-
akkor Csata Emil Csaba, a helyi 
kifizetési ügynökség szakembere 
a területalapú támogatási és a kü-
lönböző agrárcsomagokkal kap-
csolatos tudnivalókat ecsetelte, dr. 
Baróti Lajos, a Szarvasmarhatar-
tók Észak-erdélyi Föderációjának 

titkára a Hargita megyébe ajánlott 
szarvasmarhafajtákat vette sorba, 
mind a tej, mind a húsmarhatar-
tás szempontjából. Török Jenő, a 
Hargita Megyei Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Igazgatóság 
vezetője a vidékfejlesztési alap ak-
tuális és megyénkben legnépsze-
rűbb pályázati kiírásait ismertet-
ve, pályázásra biztatta a gazdákat. 
Előadásában döntően négy ágat, a 
112-est, azaz a fiatal induló gaz-
dák farmalapítását, a 141-est, a 
félig önellátó gazdaságok átalaku-
lását, a 142-est, a termelői csopor-
tok létrehozását és a 221-est, azaz 
a mezőgazdasági területek első 
erdősítési programját mutatta be. 
Az APIA-szakember előadásához 
kötődően viszont kitért a nemze-
ti vidékfejlesztési program 214-es 
alkalmazásának 4-es számú cso-
magjára is, mely hektáronként 
130 eurós támogatással honorálja 
a területek zöldtrágyázását.

Az előadások sorában Máthé 
Emma, a Hargita Megyei Agrár-
kamara igazgatója az új kamara-
törvényről szakterületére kanya-
rodva, a biogazdálkodás kínálta 
alternatív gazdálkodási lehetősé-
gekre is kitért, míg Márton István, 
a megyei önkormányzat vidékfej-
lesztési közhasznú egyesületének 
igazgatója az olaszországi D’Aosta 
tartományban készült fotói révén 
mutatta be, miként képes egy, a 
Hargita megyei adottságoknál jó-
val rosszabb fekvésű vidék kizáró-
lag csak a tehénre és a tejre alapoz-
va sajtnagyhatalommá válni. 

A csöKKentés mellett érvelneK

Alkudna még 
a büntetésből Tabără
További milliókat alkudna még le Valeriu Tabără az Eu-
rópai bizottságtól a jogtalanul kifizetett területalapú 
támogatás miatt kapott 75 millió eurós büntetésből. 
Mint egy tegnapi interjújában fogalmazott, az első 
büntetés 100 millió euróról szólt, és további érveket 
tudnak még felhozni a csökkentés érdekében.

HN-információ

Akár 75 millió euró alá is csökkenhet az összeg, ame-
lyet Romániának nem megfelelő módon elköltött 
európai agrárpénzek miatt büntetésként kell kifi-

zetnie az Európai Bizottságnak – állította tegnap a Mediafax 
hírügynökségnek adott interjújában Valeriu Tabără mezőgaz-
dasági miniszter. „Ami fontos, az első bejelentésnél 100 millió 
euróról volt szó, majd tárgyaltunk az Állami Számvevőszékkel 
is – mert az ellenőrzéseket nemcsak a minisztérium intézmé-
nyei végzik, hanem ők is és más intézmények is – és a meg-
beszélések után körülbelül 25 millió euróval csökkent a bün-
tetés értéke. Ismétlem, ez a kétéves kifizetésből áll. Reméljük, 
további érvek is szólnak amellett, hogy ez a 75 millió eurós 
összeg is tovább csökkenjen” – fogalmazott Tabără. A tárcave-
zető egyébként a többi országokra kiszabott büntetés alapján 
nem is tartotta olyan nagynak az EB Romániától visszaköve-
telt 75 millió eurós tételét. „Ha megnézik Franciaországnak, 
Spanyolországnak, Németországnak szintén fizetnivalója van, 
egyeseknek több mint Romániának. Első látásra nagynak tű-
nik az összeg és nagy is, de ha összehasonlítjuk más államok-
kal, nem olyan nagyon nagy” – tette hozzá a miniszter.

Elmagyarázta, az EB által kifogásolt időszak az ország 
uniós csatlakozásának első két évére, azaz a 2007–2008-as 
esztendők alatt kifizetett területalapú támogatási összegekre 
vonatkozik. „Tudni kell, hogy Románia telekkönyvek nélkül 
indult útra – és ez volt Románia egyik legnagyobb gondja. 
Úgy gondolom, a telekkönyvekkel foglalkozó intézmények 
ma sincsenek az őket megillető méltó helyen. S van egy nagy 
gond: mivel nincs meg a földek telekkönyvi nyilvántartása, 
nagyon sok esetben a légi kiméréssel dolgoztunk. Ugyan-
akkor figyelembe kell venni a gazdák tapasztalatát is. Sokan 
úgy vették, hogy bemennek a polgármesteri hivatalba, írnak 
egy nyilatkozatot, de nem gondolták, hogy valaki ellenőrzi is 
majd ezeket a nyilatkozatokat” – mondta a miniszter. Hoz-
zátette, egyes gazdák kétszer akkora területet diktáltak be, 
mint amekkora nekik volt, azt gondolták senki sem ellenőrzi, 
és megkapják a kétszer nagyobb támogatást. „Hát nem, min-
dent ellenőriztek és továbbra is milliméterre ellenőriznek” – 
fogalmazott Tabără.

Valeriu Tabără nem nyugodott bele a brüsszeli 75 millió eurós bírságba

Ötleteket kértek, követhető agrárpéldákat kaptak a csomafalvi gazdák fotó: domján levente


