
Töltöttkáposzta-illattal csalogat-
ták a tusványosi táborlakókat 
a székely termékek standjához 
pénteken. A hagyományos szé-
kely termékeket népszerűsítő 
sarok előtt álló székely kapuban 
Borboly Csaba megyeitanács-el-
nök és Tamás Sándor, Kovászna 
megyei tanácselnök várta a meg-
hívottakat.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Olvasztott sajt, túró, sajt, 
erdei gyümölcsből készült 
házi szörpök, lekvárok, 

különleges ízesítésű mézeskalácsok, 
népművészeti motívumokkal dí-
szített ruhaköltemények várták 
a székely termékekre kíváncsi és 
éhes tusványosi táborozókat a 22. 
Bálványosi Nyári Szabadegyetem 
és Diáktáborban. A házi sajtot kí-
náló gyergyószárhegyi termelők-
kel beszélgetve megtudtuk, hogy 
a Hargita megyében havonta meg-
szervezett helyi termékek vására 
mellett otthon is értékesíteni tud-
ják termékeiket, vannak visszajáró 
vásárlóik. Az erdei gyümölcsökből 
szörpöket és lekvárokat előállító 
csíkkozmási Vitos Iván nem olyan 
rég fogott vállalkozásba. Termékeik 
igazi különlegességnek számítanak, 
az értékesítés számukra előnyösebb 
vásárokon és fesztiválokon, amikor 
a külföldiek, turisták és sok esetben 
a városi vásárlók keresik meg. A 
standok között szemlélődve csak-
hamar elvonta a figyelmem egy, a 
mézeskalácsos asztalnál folyó in-
cselkedő alkudozás, ami a jól ismert 
mondattal kezdődött: a mézeska-
lács-szív árának feléből mennyit 
hagyna ki? A vásár végül megkötte-
tett, úgy hogy az alkudozásban jól 
edzett vásárló és eladó is jól járjon.

Pénteken a már felsorolt ter-
mékek mellett a töltöttkáposzta-
kóstolás vonzott több ínyencet a 
székely termékek standjához. Az 
érdeklődőket Borboly Csaba, Har-
gita Megye Tanácsának elnöke és 
Tamás Sándor, Kovászna megyei 
tanácselnök a székely kapuban áll-
va fogadta és tessékelte beljebb a 
kóstolóra. Borboly Csaba szerint 
a tábori kóstoló kiváló alkalom, 
hogy az, aki csak hallásból isme-
ri kezdeményezésüket, most saját 
maga tapasztalja meg a székely 
termékek ízletességét. „A székely 
termékek népszerűsítése egyszerre 

megteremti és kielégíti az igényt 
a hagyományos termékeink iránt. 
Egyszerre teremtünk munkahelyet 
és egyszerre tartjuk itt a helyben 
előállított termékekből származó 
jövedelmet, tehát összességében 
nézve egymást erősítő hatásokat 
generálunk” – foglalta össze a kez-
deményezés lényegét Borboly. De 
hasonlóan vélekedett Tamás Sán-
dor Kovászna megyei tanácselnök 
is, aki szerint a székely termékek 
kapcsán a fogyasztók és termelők 
igénye találkozik.

„A székely termék népszerűsí-
tése szerves része az egységes Szé-
kelyföld-képnek. Azt szeretnénk 
elérni, hogy Székelyföld Brüsszel-
ből is és Európa különböző részei-
ből is látszodjon. Lényegében nem 
akarunk semmi kirívót, hiszen a 
hagyományos termékek, élelmisze-

rek Európa-szerte reneszánszukat 
élik” – mondta Tamás Sándor, aki a 
jövőre nézve megemlítette, hogy a 
Kovászna megyében negyedévente 
megrendezett hagyományos szé-
kely termékvásár őszi kiadására a 
Magyar Köztársaság elnökének fe-
leségét is el szeretnék hívni.

Hargita megyében havonta ren-
deznek hasonló vásárokat, és igen-
csak népszerűek, holott a kínálat nem 
tartalmaz genetikailag módosított 
termékeket, csupán a helyi ízvilág és 
a hozzájuk adott lélek viszi sikerre. 
A termékbemutatón kiderült, hogy 
Hargita Megye Tanácsa kezdeménye-
zésére a magyarországi Cora üzletek 
után a CBA is polcaira felhelyezi a szé-
kely termékeket. A töltött káposztát 
felszolgáló gyergyói Inter Com Kft.  
az első vállalat, amellyel szállítási szer-
ződést kötöttek.
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> Szarvasgomba Tusványoson. Kósto-
lóval egybekötött bemutatót tartott a szarvas-
gombáról és szarvasgomba-kultúráról Erdély-
ben Fekete A. Oszkár a 22. Tusványos pénteki 
napján. Az Élő Erdély Egyesület szervezte 
előadás szép számú érdeklődőt vonzott az Er-
dély Caféba, ahol annak ellenére, hogy a pre-
zentáció szemléltetőbb, mozgolódós, kutyás 
fele elmaradt, a vetítéses bemutató, és a nem 
mindennapi ízek kárpótolták a közönséget. 
A szarvasgombászat erdélyi történetének rö-

vid áttekintése után az érdeklődők gyakorlati 
példákon keresztül nyerhettek betekintést az 
afrodiziákum francia, olasz, kínai, iráni, azer-
bajdzsáni és egyiptomi gyűjtésébe, értékesíté-
sébe, felhasználásába.

> Kérhető a szarvasmarha-támogatás. 
Augusztus 31-ig tehetik le támogatási kéré-
seiket a Hargita Megyei Mezőgazdasági In-
tervenciós és Kifizetési Ügynökséghez azok 
a Hargita megyei szarvasmarhatartó gazdák 
– legyen szó magán- vagy jogi személyekről 
–, akik az állattenyésztési szektor támogatá-

sát szolgáló, Közvetlen Nemzeti Kiegészítő 
Támogatásból (PNDC) részesülni szeretné-
nek. A gazdák által támogatásra jelölt állo-
mány legkevesebb 3 jószágból kell álljon, 
amelyeknek a kérés benyújtásának idején 
az Országos Állattartási Nyilvántartóban 
is szerepelniük kell. A szarvasmarha-támo-
gatás igényléséhez a következő dokumentu-
mok szükségesek: személyi igazolvány, illet-
ve a vállalkozás alapító okiratának másolata; 
az állatok származását igazoló dokumentu-
mok másolata; nyilatkozatot arról, hogy az 
állatok, amelyekre a támogatást igénylik, az 

előző években (2008/2009/2010-ben) nem 
voltak támogatásra jogosultak, kivéve, ha a 
gazdaság teljes egészében tulajdonost cse-
rélt; nyilatkozatot a szarvasmarha-állomány 
nagyságáról, figyelembe véve a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Minisztérium frissí-
tett adatbázisát; nyilatkozatot arról, hogy a 
kérés leadásakor a gazdának nincs tartozása 
sem az állam, sem pedig a megyei hatóságok 
felé; az állományokban esetlegesen bekövet-
kezett szerkezeti változásokat igazoló doku-
mentumok másolata; valamint egy létező 
bankszámla.

Töltött káposzta került a tábori menübe. Székely termékekkel hirdetett ízvilág fotó: darvas beáta
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Kisparcellás dilemmák
Romániában a termőföldterületek elaprózottsága je-
lenti a hektáronkénti hozamnövekedés legnagyobb 
akadályát – állítják európai uniós statisztikák alapján 
a szakértők, hozzátéve, hatékonyabb üzemméretek 
esetén a román agrárium 8,4 milliárd eurós termelése 
akár 20 milliárd euróra is föltornázható lenne. Hargita 
megyében viszont egy kisgazdaságra általában keve-
sebb mint 2 hektár szántóterület jut.
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A hazai mezőgazdasági területek felaprózottsága nem 
új keletű probléma. Szakemberek állítása szerint a 
felaprózottság jelenti az egyik legnagyobb akadá-

lyát a hektárhozamok növelésének is, azaz a nagyüzemű 
gazdálkodás kialakításának. Románia a mezőgazdasági 
területek nagysága tekintetében 13,7 millió hektárjával eu-
rópai viszonylatban a hatodik helyet foglalja el, Lengyelor-
szág, Anglia, Németország, Spanyolország és Franciaország 
mögött. Ám a statisztikák szerint hazánk mégis első helyre 
kerül az egy lakosra jutó mezőgazdasági terület tekinteté-
ben. Ez elméletileg igen nagy potenciálra is utalna: az egy 
lakosra jutó terület megfelelő hasznosítása a virtuális számí-
tások szerint – termény függvényében – akár 3,7 ezer és 6 
ezer euró értékű termelést is lehetővé tenne. De ez csak ak-
kor lehetne lehetséges, ha nagyüzemű gazdálkodás létezne 
– teszik hozzá az elemzők, szemben a jelenlegi gazdaságok 
túlnyomó többségével, amelyek döntően önfenntartásra 
vannak berendezkedve. Hargita megyében például az egyé-
ni gazdaságokra jutó szántóterület 1,96 hektárt tesz ki, jogi 
személyiségű vállalkozások esetében viszont 154,4 hektárt.

Európai viszonyításban Romániában a legfelaprózot-
tabbak a mezőgazdasági területek: a szántóterületnek 53 
százalékát például 10 hektárnál kisebb földterületekkel ren-
delkező gazdaságok, üzemegységek birtokolják. Lengyelor-
szágban ugyanakkor – mely területfelaprózás szempontjából 
az Unió-listán Románia után a második helyen áll – a tíz 
hektárnál kisebb területtel rendelkező gazdaságok csak 30 
százalékot képviselnek az összterület vonatkozásában. Az el-
lenpélda Franciaország, ahol a tíz hektárnál kisebb területtel 
rendelkező gazdaságok birtokában az összterületeknek csak 3 
százaléka van, ugyanakkor a farmok több mint 60 százaléka 
100 hektárt meghaladó területet birtokol. A becslések szerint 
a nagyüzemi gazdálkodás erősítése a mezőgazdasági szektor 
termelésének a megduplázását is lehetővé tenné, azaz ideális 
körülmények között a jelenlegi 8,4 milliárd euró értékű me-
zőgazdasági termelés akár a 20 milliárd eurót is megközelít-
hetné. Ilyenképpen pedig jelentős mértékben fokozódhatna a 
mezőgazdaság hozzájárulása az országos bruttó hazai termék 
gyarapításához, valamint az export növeléséhez.


