
tenyésztők csak elvétve kaptak helyet 
a vezetőségben. Más céljuk azonkí-
vül, hogy a svájci projektet ellenez-
zék, nem volt. 

– Hogyan reagáltak erre a svájci 
partnerek?

– A helyzetért a kommunizmus-
ban kialakult mentalitást okolták, 
úgy vélték, hogy a sokéves kommu-
nizmusnak tulajdonítható  közérde-
keket károsító magatartásuk. A svájci 
Rebiat-projekt nem mást jelentett, 
mint a szarvasmarha-tenyésztés és 
mesterséges megtermékenyítés át-
szervezését Erdélyben. A nagyobb 
régiókban, ahol kb. tízezer állat 
termelési teljesítményét követik, a 
jól teljesítőket törzskönyvbe vették 
volna. A folyamat elakadt, mert az 
államnak elfogyott rá a pénze, az 
átszervezés nem történt meg. A tej-
ellenőrzések finanszírozása tavaly 
elakadt, a gazdák elveszítették bi-
zalmukat a rendszerben. A svájciak 
támogattak éveken keresztül, így lett 
Gyergyószentmiklóson székházunk. 
Felszerelésekkel is segítették az egye-
sületeket, finanszírozták a jogi be-
jegyzés költségeit. Támogatták több 

mint kétszáz helyi és regionális ál-
latkiállítás szervezését Erdély-szerte; 
tíz éven keresztül volt tenyészanyag-
ellátás; autóparkot alakítottak ki 
a beondózóknak; csupán Hargita 
megyében hat egyesületi csarnok 
jött létre. Az egész programból annyi 
maradt, hogy Besztercén még mindig 
működik egy cég, a Bige Select, ez 
Svájcból importál bikaspermát és te-
nyészállatokat, és még mindig műkö-
dik az a labor, amelyik a teljesítmény-
ellenőrzött szarvasmarhák tejmintáit 
minősíti. 

– Van kiút ebből a kilátástalannak 
tűnő helyzetből?

– Nem a gazdák hibája, hogy ide 
jutottunk. Az átszervezés ellen küz-
dő emberek munkája ez. Amit svájci 
segítséggel elértünk, hogy megszü-
letett az összefogás és  szerveződés. 
Az egy másik kérdés, hogy a tagság 
kiábrándult, nincs összefogás, izo-
lált módon gazdálkodik mindenki a 
maga berkei ben. Ennek következté-
ben működik a  feketepiac, kialakult 
rendszerek, jól kialakult bellérekkel 
az élén csapnak be kit hogyan tud-
nak. Le kellene vonni a tanulságo-

kat, és a történtekből erőt meríteni. 
Fontos lenne régiókat létrehozni, 
amelyben megtörténhetne a valós 
teljesítményellenőrzés. De semmi 
sem jöhet létre anélkül, hogy a gaz-
dák akarják. Össze kell fogni, mert 
például Ausztriából egy fajállat ha-
zahozása közel 2500 euró, és konku-
renciánkon, az orosz és török piacon 
ezt a pénzt könnyedén kifizetik, a ha-
zai igénylő meg labdába sem rúghat. 
Húsz év alatt kialakulhatott volna a 
rendszer, és mi itt pontosan ilyen faj-
állatokat tudtunk volna tenyészteni. 
Fontos, hogy a tenyésztők akarják az 
állományt felfejleszteni, törzsköny-
vezni. Ehhez szakmai keret és anyagi 
hozzájárulás kell, amihez más forrá-
sokból még lehet támogatást szerez-
ni. A Szarvasmarha-tenyésztők Szö-
vetsége tud ebben segítséget nyújtani, 
ajánljuk a gazdáknak, igényeljék ezt a 
segítséget, hogy a szervezési munká-
latok mihamarabb elkezdődhesse-
nek. Szándékukat jelezhetik székhe-
lyünkön, Gyergyószentmiklós, Fürdő 
utca 5. szám alatt, a 0266–364791, 
0744–784419-es telefonszámokon, 
illetve a rebiatgh@gmail.com e-mail 
címen.

Balázs Katalin

a feketepiac és szarvasmarhatartó gazdák

szükség az állattenyésztésben
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> Nagyszabású gazdasági konferenciát 
rendeztek pénteken a csíksomlyói Salvator 
Hotelben. A Székelyföldi Vállalkozók és Egye-
sületek Szövetsége (SZVESZ) által szervezett 
konferencia taglalta Székelyföld gazdasági lehe-
tőségeit az Európai Unióban. A magyarországi 
és helyi előadók kitértek a gazdasági válság ha-
tásaira, a magyar tőke és Székelyföld viszonyára, 
illetve a helyi fejlesztési politikák lehetőségeire. 
„Székelyföldnek mindenképp szüksége van a 
külföldi, kiemelten a magyarországi tőkére, azt 

vizsgáltuk, milyen lehetőségeink vannak a mos-
tani gazdasági környezetben, és hogyan tudjuk 
összekapcsolni a magyar tőkét Székelyfölddel” – 
mondta el lapunknak Lukács László, a SZVESZ 
ügyvezető elnöke. Előadást tartott Korodi Atti-
la és Gyerkó László a helyi gazdasági fejlesztés-
politikáról, Moldován József az informatikai 
fejlesztésekre rendelkezésre álló forrásokra tért 
ki, Tánczos Barna a helyi vidékfejlesztésről be-
szélt. Szakáll István Loránd, a magyar kormány 
főosztályvezetője a Kárpát-medencei gazdasági 
stratégiáról tartott előadást. A délelőtti plenáris 
előadásokat délután szekcióülések követték. 

heves vitákat szülhet 
a készülőfélben lévő törvény

Kamerák az autó-
javító műhelyekben?

az autójavítással és -bontással foglalkozó gazdasági 
egységek igénylésre vagy a tulajdonos személyes je-
lenlétét kell biztosítsák az autó javításakor, vagy egy 
kamerarendszer segítségével egy elkülönített előcsar-
nokban kell követhetővé tegyék a munkálatokat. a tör-
vénytervezetet pozitívan véleményezte a képviselőház 
illetékes szakbizottsága.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Az autójavítással és -bontással foglalkozó gazdasági 
egységeknek az autótulajdonos igénylésére kötelező 
módon biztosítani kell a műhelyben való jelenlétet. 

Amennyiben ez nem megoldható, a munkapontokat kame-
rákkal kell felszerelni, a tulajdonos pedig egy előcsarnokban 
végignézheti a javítási munkálatokat – döntött a képviselőház 
ipar és szolgáltatások szakbizottsága. A bizottság alelnöke, 
Antal István szerint a szolgáltatók részéről valószínűleg fel-
háborodást vált ki a határozat, amire egyébként az autótu-
lajdonosok részéről érkező folyamatos panaszáradat miatt 
volt szükség: a képviselőház szolgálati autóival is nemegyszer 
megtörtént, hogy más, olcsóbb alkatrészt szereltek bele, mint 
amilyent a számlán feltüntettek. „Nálunk is meghonosodott 
az a szokás, hogy a tulajdonost kérésére sem engedik a javítás 
alatt álló autójának közelébe, s nagyon sok a visszajelzés, hogy 
a szolgáltató visszaél ezzel” – mondja a honatya.

Antal szerint előreláthatóan a plénum is rábólint a ter-
vezetre, amely így még júniusban meg is jelenhet a Hiva-
talos Közlönyben, s attól számított három hónap múlva 
kötelező érvényűvé válik. A működéshez szükséges jogo-
sítványokat a RAR adja majd, ugyanakkor ellenőrizni is 
fog: a tervezet súlyos pénzbírságokat helyez kilátásba azon 
műhelyeknek, amelyek nem tartják be a rendelkezés betű-
it, sorozatos rendellenességek esetén pedig vissza is von-
hatják a szolgáltató jogosítványát.

Antal szerint a tervezet várható tiltakozáshullámot 
gerjeszt majd az autójavítással és -bontással foglalkozó gaz-
dasági egységek körében, s ez késleltetheti a törvény meg-
jelenését, amely ősszel lépne életbe.

Autóbontók számára lehet érdekes az a hír, miszerint 
a képviselőház illetékes szakbizottsága pozitívan vélemé-
nyezte azt a törvénytervezetet, amely előírja, milyen fel-
tételek mellett kaphat jogosítványt egy szerviz, hogy szét-
bontott autók alkatrészeiből egy, a biztonsági előírások-
nak megfelelő újat szerelhessen össze. A kérdést várhatóan 
a héten vitatja meg a plénum.


