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> Többen kérték a szarvasmarha-támo-
gatást. Tegnap járt le az országos szinten meg-
hirdetett szarvasmarha-támogatásigénylési 
időszak. Mint Haschi Andrástól, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifi-
zetési Ügynökség igazgatójától megtudtuk, 
tegnap délután 5 óráig az ügynökség munka-
társai a Hargita megyei gazdák részéről össze-
sen 8464 támogatási kérést regisztráltak, ami 
99 százalékos feldolgozottsági szint mellett 
valamivel több mint 51 ezer szarvasmarhára 

vonatkozott. Viszonyításul tavaly ilyenkor me-
gyénkből az APIA alkalmazottjai 8434 kérést 
iktattak, amiből utólag 8279 támogatási kérés 
lett jóváhagyva, összesen 48 ezer darab szar-
vasmarhára – tájékoztatta lapunkat Haschi. 
Hozzátette: azt, hogy a tegnapi határidőig 
benyújtott kérvények közül végül is hány és 
mekkora állománynagyságra lesz támogatva, 
csak a követelmények utólagos ellenőrzésével 
fog kiderülni, mint ahogy az is, hogy a tavalyi 
szinten marad-e a gazdáknak a szarvasmarhák 
után fizetett, állatonkénti 410 lejes támoga-
tás is. „Ezt hamarosan a visszaosztás dönti el, 

azaz, hogy adott keretű támogatási összegből 
országos szinten hány szarvasmarhára kértek a 
gazdák támogatást” – magyarázta a szakember. 
A támogatások kifizetése kapcsán megjegyez-
te, a gazdák két részletben fogják megkapni a 
pénzt: az első részlet folyósítására előrelátha-
tólag a tél elején, míg a fennmaradó összegre a 
tavasz folyamán kerül sor. A kifizetési ügynök-
ség igazgatója azonban emlékezteti a gazdákat, 
hogy a tegnap lejárt szarvasmarha-támogatás 
nem azonos a kedvezőtlen adottságú, hegyvi-
déki övezetekben gazdálkodó tehéntartóknak 
járó támogatással, melyet augusztus közepétől 

a szarvasmarha-támogatással párhuzamosan 
lehetett igényelni. Emlékeztetett, a hegyvidéki 
övezetben gazdálkodóknak szóló, legtöbb 15 
tehénre kérhető támogatás, a szakminisztérium 
által elfogadott hosszabbítás után, szeptember 
20-ig igényelhető. Ugyanakkor szintén teg-
nap járt le a mezőgazdasági életjáradék-
könyvecskék láttamozási határideje. „Har-
gita megyében tegnapig a 390 életjáradékot 
élvező személyből 360 személy láttamozta a 
könyvecskéjét, sokan – a sajtó közbenjárá-
sának is köszönhetően – az utolsó napok-
ban jöttek” – magyarázta Haschi András.

8. oldal |  2011. szeptember 1., csütörtökhargitanépe

Agrárgazdaság

hirdetések

Gyümölcs- és GombafeldolGozó almáson

Túl néznek a fákon
Pályázati úton keresztül erdeigyümölcs-, gomba- és gyógy-
növény-feldolgozó létrehozásán fáradozik a homoródalmási 
közbirtokosság. Ha minden a várakozás szerint alakul, az 
üzem 2013 tavaszától nyithatná meg kapuit.

domján Levente
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A homoródmenti erdőkben fellelhető erdei gyümölcs 
és gomba, valamint a környékbeli gyógynövények 
szárítására és feldolgozására alkalmas üzem építésé-

ben gondolkozik a homoródalmási közbirtokosság – tudtuk 
meg Sándor Kálmántól (képünkön), a helyi közbirtokosság 
elnökétől. Hozzátette, a feldolgozóüzem felszereléséhez szük-
séges mintegy 200 ezer eurót a Nemzeti Vidékfejlesztési Prog-
ram 123-as intézkedési ágának legközelebbi, tavaszi kiírására 
elkészítendő pályázat révén teremtenék elő. A vadgyümölcs-, 
gyógynövény- és gombafeldolgozónak szükséges épületet vi-
szont a közbirtokosság biztosítaná. „Nemcsak begyűjtő lenne, 
hanem feldolgozó is. Most készítjük a megvalósíthatósági ha-
tástanulmányt, a kész pályázatot pedig már a 123-as tavaszi ki-
írására szeretnénk letenni” – mondta el Sándor Kálmán. Mint 
kifejtette, az ötlet a közbirtokosság kiterjedt területeinek ha-
tékonyabb kihasználásához kötődik. „Az almási közbirtokos-
ságnak 3600 hektár erdeje és 3200 hektár legelője van, tehát az 
egyik legnagyobb területtel rendelkező közbirtokosság. Eb-
ből indultunk ki, illetve abból a felismerésből, hogy a fán is túl 
kellene nézni, tehát ne csak a fára koncentrálni. Az erdő ezen 
nem fa jellegű termékeit márpedig eddig mások hordták el a 
területeinkről. Teljesen ellenőrizhetetlen az erdeigyümölcs- és 
gombabegyűjtés, de ez szinte az összes Hargita megyei közbir-
tokosságra jellemző általános probléma. Tulajdonképpen ezt 
szeretnénk megelőzni, és ilyen formán értékesíteni az erdeink, 
legelőink természet adta ajándékait” – magyarázta a közbir-
tokosság elnöke.

Az almási elképzelés ráadásul harmonikusan találna a 
Civitas Alapítvány Székelygyümölcs-programjával, főleg, 
hogy az alapítvány által meghonosított gyümölcs-feldol-
gozási technikát és folyamatot tekintik a homoródalmásiak 
is a legkövetendőbbnek. „A feldolgozórendszerben lenne 
egyszer egy hűtőkapacitás, ami az erdei gyümölcs – szeder, 
málna és áfonya – és persze gomba fagyasztására is alkalmas 
lenne, de egy olyan berendezés vásárlásán is gondolkozunk, 
amivel különböző, természetes gyümölcsleveket és lekváro-
kat lehetne készíteni. A környékünkön nagy mennyiségben 
megtalálható gyógynövények kapcsán az üzemben kialakí-
tanánk egy szárítással és csomagolással foglalkozó részt is, és 
persze ugyanígy a gombatermékeinkre is” – magyarázza el-
képzeléseiket a szakember. A begyűjtést természetesen a helyi 
lakossággal oldanák meg, de azt is oly módon, hogy sikeresen 
kombinálható legyen valamilyen e téren elérhető európai uni-
ós pályázati formával is. „Például a romafoglalkoztatottsággal” 
– mutat rá Sándor Kálmán.

Messziről érkezett, jó kedélyű úriemberrel hozott ösz-
sze a sors a gyimesi Szénafesztiválon. A szikár termetű, 
szemre az ötvenes éveiben járó, ősz hajú-szakállú férfi 
különösen megragadta a figyelmünket, hiszen hátára 
tűzött papírlap hirdette, hogy az illető Norvégiából ér-
kezett. Megpróbáltam Shakespeare nyelvén szóba eresz-
kedni a „Norway” feliratú úrral. „Előrebocsátom, norvég 
vagyok, gyengén beszélem az angolt, főként a kiejtésemet 
kifogásolják többen” – közölte bemutatkozásként. Meg-
nyugtattam, hogy az én csíki akcentusom sem kutya, de 
hát van kezünk meg lábunk, és ha minden kommuni-
kációs kötél szakad, hát majd mutogatunk. Nem így 
lett, ugyanis érthetően közölte, hogy azért van itt, mert 
egy szakkönyvet ír a hagyományos szénakészítésről, és jó 
ötletnek tűnt eljönni ide, megnézni hogyan csinálják er-
refelé a gazdák. Első hallásra viccesnek tűnt, mert egy új-
ságcikket, esszét, legfeljebb egy nagyobb lélegzetű riportot 
még ki lehet gyöngyözni a témáról, de szakkönyvet? Hi-
szen a folyamat egyszerű: levágják a füvet, megszárítják, 
összegereblyélik, tárolóba viszik. Minek szakértekezni er-
ről egy egész könyvnyit?

Aztán két irányból szégyelltem el magam, egyrészt 
mert eszembe jutott, hogy az állategészségügyi közép-
iskolában bizony volt egy, Takarmányok készítése és 
tárolása című szaktantárgyunk egy évig, igaz, főként 
gépi berendezésekkel, szecskázókkal, kalapácsmalmok-
kal voltak tele a vékonyka könyv oldalai. Az is igaz, a 
szálastakarmányok jól elfértek néhány oldalon, de az 
állattenyésztési mérnököket képző szakon részletesebben 
taglalják a témát az egyetemi szakkönyvek, megfelelő 
botanikai ismeretekkel, az egyes növényfélék tápérték-
táblázataival együtt.

Másrészt tudatosult bennem az, hogy a gyermekko-
romban nagyapám mellett magamba szívott tudás nélkül 
bizony jómagam is csak tanácstalanul szédelegnék a réten, 
mint Piroska a zölderdőben. Mert a kasza összeállításá-
nak tudománya van, kezdve a nyél hosszának a testre sza-
básától, a kanta helyének megválasztásán keresztül, az él 
beállításának fortélyaiig. Mert ugyan a kaszának mind-
egy mekkorát harap, de nem mindegy a kaszásnak! Min-
den rossz beállítást fölösleges – és igen fárasztó – derék-, 
kar-, váll-, csuklómozdulatokkal kell korrigálni, így pokol-
lá válik az amúgy sem könnyű munka, főként, ha egész 
nap kell suhogtatni a rendet. És még meg sem említettem 
a verés-fenés tudományát, hogyan kell úgy nyújtani az élet 

a kalapáccsal, hogy ne hullámosodjon meg az acél, milyen 
szögben kell rátartani a fenőkövet a kaszára, méghozzá 
úgy, hogy ujjvágás nélkül élesedjen a szerszám. De ott van 
a fagereblye, favillakészítés, no meg a boglya és szekérrakás. 
Még annak is tudománya van, hogyan kell az odorban 
villára szúrni a szénát és ledobni az állatok elé. Mert nem 
mindegy, hogy nyakizomdagasztó erőlködés, szénatépés 
után néhány szál száraz fű marad-e a villán, vagy köny-
nyen jönnek a jókora szénacsomók. „Üssél rea vajegyet a 
villa hátával a szénára, s figyeljed, hol és honnan mozog a 
csomó. Azt tűzd ügyesen a villára, ne esszevissza szurkodj, 
mint izgága legény a csárdában” – mutatta annak idején 
az öreg.

Szóval rájöttem, hogy magam is egész fejezetet tud-
nék írni ezekről a dolgokról. Csak éppen természetes-
nek, és nem megszerzett tudásnak tűnik a szénatudo-
mány, hiszen ezekkel az ismeretekkel az összes, falusi 
környezetben megfordult székely ember rendelkezik. Itt 
jöttem rá, hogy a tiszta szemű norvég ember tulajdon-
képpen egy hős, aki több ezer kilométert utazott, hogy 
visszacsempéssze hazájába az ott rég elveszett tudást, a 
hagyományos gazdálkodást, a környezetkímélő, fenn-
tartható állattenyésztés alapjait jelentő, a kézi széna-
csinálás tudományát. Azt, ami itt még egyelőre élő, 
mindennapi kenyérteremtő tevékenység, de amitől a 
ma fiataljainak legtöbbje hanyatt-homlok menekülne. 
Mert ki akar gazdálkodó ember, paraszt lenni a mai 
világban? Ki keresné az izomroppantó munkával meg-
szerzett gyenge és bizonytalan egzisztenciát? 

Mert a skandináv országokban már senki nem tud 
kaszát verni, fenni, gereblyefogat faragni, kézzel szé-
nát csinálni. Éppen úgy elveszett ott ez a tudás, mint 
annak idején az egyiptomi piramisépítők tudománya. 
Látjuk, ez történik itt is minden kétkezi mesterséggel 
a hordókészítéstől a lószőrszita-verésig. Leemelem hát 
kalapomat Hans Patter (Petter? – mert az akcentus 
ugyebár…) Evanson előtt, aki sütteti a skandináv ko-
ponyáját az oldalban a gyimesi nappal (nota bene, 
olyan lehet az északi szervezetének, mint nekünk Af-
rika), kaszál, gereblyéz, boglyát, szekeret, kazlat rak 
Áldomás-patakán. Szívja magába a tudást, amit ha-
zavisz és könyvoldalakon oszt meg az övéivel.

Mert egy nap elfogy majd a kőolaj, és akkor jól fog-
hat majd északon a csángóktól ellesett szénacsinálási 
tudomány…

Norvég széna csángó módra
         jegyzet n Hompoth Loránd


