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Öt önkormányzat 
a RobinWood 

Plus-ban

Közel 300 000 euró pályázati pénzhez jut öt Har-
gita megyei önkormányzat a RobinWood Plus 
alprojektekben nyert pályázatoknak köszönhetően 

– számolt be Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának el-
nöke május 17-i sajtótájékoztatóján, amelyet a franciaországi 
Limousine régióban tartott a RobinWood Plus konferencia 
vendégeként. Ennek értelmében Gyergyóremete 93 000 eu-
rónyi pályázati pénzhez jut, melyet a fa helyi feldolgozására és 
a francia, olasz és finn partnerekkel tartott tapasztalatcserékre 
fordíthat. Szentegyháza 35 000 eurót költhet erdőgazdálkodás 
tervezésére, Gyergyócsomafalva pedig 58 000 eurót fordíthat 
környezeti nevelésre, erdei ösvények kialakítására és turizmus-
ra. Madéfalva erdőgazdálkodásra és az erdős területek me-
nedzsmentjére 58 000 eurót költhet, Oroszhegy a hegyvidék 
turisztikai fejlesztésére, valamint kalandpark és erdei ösvények 
kialakítására részesül 55 000 euróban. Az erdőtulajdonosok, 
fafeldolgozók és helyi önkormányzatok részvételével tartott 
konferencia címe Az erdők sokrétű szerepe: hogyan járulnak 
hozzá az erdők egy vidék-terület gazdasági fejlődéséhez? A 
Robinwood Plus miniprogram, részt vesz benne Liguria régió 
(Olaszország, projektvezető) és Limousin Regionális Tanácsa 
(Franciaország) Kainuu Regionális Tanácsával (Finnország), 
Hargita Megye Tanácsával (Románia) és Calabria régió val 
(Olaszország) együtt. A projekt célja az erdők sokoldalú sze-
repének növelése a gazdasági fejlődésben, környezetvédelem-
ben és az életminőség javításában vidéki területeken.

hírfolyam

> Magasabb büntetések járnak a fe-
keteturizmusért. Az osztályozatlan turisz-
tikai létesítményekben végzett idegenfor-
galmi tevékenységet 40 ezer és 50 ezer lej 
közötti bírsággal büntetik, a lejárt osztá-
lyozási bizonyítvány melletti, turisztikai 
létesítményekben végzett idegenforgalmi 
tevékenységért pedig 20 ezer és 40 ezer lej 
közötti büntetés jár – jelentette be a Regio-
nális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium 
tegnap kiadott sajtóközleményében. 

Eddig mindkét említett esetben jóval 
alacsonyabb, 10 ezer és 20 ezer lej közötti 
bírságot számoltak fel. 

A tegnapi kormányülésen döntöttek a 
szigorításokról. „A rendelkezések célja a 
feketén végzett turisztikai tevékenységek 
visszaszorítása. A határozat ezért rögzíti 
az idegenforgalom területén tevékenyke-
dő gazdasági szereplők kötelezettségeit” 
– magyarázta az új kormányhatározat ren-
delkezéseit Olosz Szabolcs minisztériumi 
tanácsos. Hozzátette: az új jogi rendelkezés 
a büntetések mértékét a kihágás, illetve a 

bűncselekmény által kiváltott társadalmi 
veszélyhez igazítja.

> Ukrajnában az idén több mint 45 
millió tonna gabonát takarítanak be. Ez 
jóval több, mint tavaly, amikor a szárazság 
súlyos károkat okozott. 

Mykola Bezugly ukrán mezőgazdasá-
gi miniszterhelyettes tegnap azt mondta, 
hogy az idei termés meghaladja majd a 45 
millió tonnát. A minisztérium korábban 
42-43 millió tonna termésre számított. 
Elemzők szerint az idei termés 44 millió 

tonna körüli lehet. Ukrajna éves gabona-
fogyasztása közel 26 millió tonna. A rend-
kívüli szárazság miatt a tavalyi termés 39,2 
millió tonnára esett a 2009-es évi 46 millió 
tonnáról. 

Ukrajna, amely a világ egyik legnagyobb 
gabonaexportálója, októberben kvótát ren-
delt el a gabona kivitelére, amit többszöri 
módosítás után július 1-jéig meghosszab-
bított. A tavaly június végével zárult egy 
évben – vagyis a 2009/2010-es idényben 
– Ukrajna 21,5 millió tonna gabonát adott 
el külföldön.
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Húspiaci kilátások

Nőtt az állatvágások száma

Agrárgazdaság

a kevesebb és drágább gabona 
miatt megnőtt Romániában az 
állatvágások száma. Így növe-
kedett ugyan a húsipari üzleti 
forgalom, de csökkent az állatál-
lomány. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Számos országban a 2010-es 
esztendőben gyenge termés-
hozamokat jegyeztek a gabo-

na és a burgonya esetében. Ha pedig 
„hiánycikké” válik, illetve megdrá-
gul a takarmány, az óhatatlanul be 
fog gyűrűzni a hús és a húskészít-
mények áraiba is, esetleg válságot 
okoz a húsiparban. Úgy ahogy arra 
hivatkoznak mostanság a hazai hús-
ipar képviselői, akik szerint a takar-
mánygabona megemelkedett ára 
a közeljövőben 10-15 százalékos 
húsárnövekedést okozhat. 

Nemzetközi viszonylatban ha-
sonló a helyzet: a Nemzetközi Valu-
taalap adatai szerint február végén 
a marhahúst nemzetközi piacokon 
35 százalékkal magasabb értéken je-
gyezték, mint egy évvel korábban, a 
sertéshúst 14 százalékkal, a juhhúst 
7 százalékkal, a baromfihúst pedig 
3 százalékkal. Az előzmények: a 
kedvezőtlen felvásárlási árak, va-
lamint a takarmányozási gondok 
miatt Európa számos országában 
az állomány csökkentésére kénysze-

rültek az állattartók, így egyelőre 
húskészletek még léteznek, de nem 
sokáig. 

25 százalékkal több 
szarvasmarhát vágtak 
Romániában
A hazai helyzet is arról ta-

núskodik, hogy az esztendő első 
hónapjaiban jelentős mértékben 
megnövekedett az állatvágások szá-
ma. Január–február folyamán 25 
százalékkal több szarvasmarha ke-
rült a vágóhidakra, mint a megelő-
ző esztendő azonos időszakában, 
azaz 108 ezerrel szemben 136 ezer. 
A sertések esetében a szóban forgó 
növekedési arány 17 százalékos, a 
juhok esetében 1 százalékos volt. 
Az állomány ilyen arányú csökke-
nése nem örvendetes, de van egy 
pozitív vonzata is: az első évnegyed 
során viszonylag jelentős arányú 
növekedést jegyezhetett a szektor 
termelésének volumene, illetve ér-
téke. Így például a becslések szerint 
a „kitermelt” sertéshús kiskereske-
delmi árakon számolva több mint 
200 millió eurós üzleti forgalmat 
jelent.

Drága a marhahús 
Hargita megyében
A szaktárca közleménye szerint 

május 2-8. között a szarvasmarha-
féleségek esetében az élősúlyárak 

4-12 lej/kg között mozogtak. Ha 
hinni lehet a minisztériumi adatok-
nak, akkor a szarvasmarha Szatmár 
megyében volt a legolcsóbb, 5-5,5 
lej/kg, illetve Suceava megyében, 
4-6 lej/kg, a legdrágább pedig 
Ilfov megyében, 14-15 lej/kg, il-
letve Mehedinţi megyében, 12-14 
lej/kg. Megyénk a „drágábbak ka-
tegóriájába” tartozott a 9-12 lej/
kg-os piaci árral. Ugyancsak ebbe 
a kategóriába sorolható a sertések 
esetében is a 8-9 lej/kg-os (élő-
súly) árral. A sertésárak toplistáját 
Suceava megye vezeti 4,5-6 lej/
kg-os árral, illetve Szatmár 5,5-6 
lej/kg-os árral. Ellenkező oldalon 
található Mehedinţi megye, 12-12 
lej/kg és Ilfov megye, 12-14 lej/
kg-os árral. A baromfi a legolcsóbb 
Teleorman megyében (4,5-5 lej/
kg), a legdrágább pedig Brăila me-
gyében (10-12 lej/kg). A vágott 
húsárak nagyjából követik az élő-
súlyárakat. Ezek az árak a megelő-
ző időszakhoz viszonyítva jobbára 
növekvő tendenciát mutatnak, 
ugyanakkor egy más jelenségre is 
felhívják a figyelmet: egy a minisz-
térium által közölt húsár (a vágott 
húsra gondolunk) és merőben más 
az az ár, ami a szaküzletek árcímké-
jén szerepel. Az árkülönbözetben 
ugyan megtestesül a „hozzáadott 
érték is”, de a vásárlóig elvezető út 
„állomásainak” haszonfölezése is. 

A mezőgazdasági minisztérium adatai szerint az élősúlyár május elején Hargita megyében kilogrammonként 9-12 lej volt fotó: domján levente
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