
Minden korábbinál több kiállító-
ja és látogatója volt a hétvégi, 
Csíkszeredában rendezett Ha-
gyományos Székely Termékek 
Őszi Vásárának. A rendezvény 
ugyanakkor külön sajtmustra 
keretében felvonultatott sajt-
termék-bemutató miatt is rend-
hagyó volt.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Több mint 130 székelyföldi 
termelő hozta el házi készí-
tésű portékáit a hétvégén 

megrendezett csíkszeredai Hagyo-
mányos Székely Termékek Őszi 
Vásárára, zsúfolásig töltve meg a 
kétnapos rendezvénynek otthont 
adó megyeháza előtti oszlopsort és 
parkolóteret. A hagyományos mó-
don készített élelmiszereket, hús-
féleségeket, méz-, lekvár- és szörp-
termékeket kínálók közül azonban 
kiemelkedtek a sajttermékek széles 
skáláját felvonultató Hargita me-
gyei sajtkészítők, főleg, hogy a 
gyakorolt sajtmesterek mellett ez 
alkalommal termékeik révén más 
termelők is számot adtak frissen 
szerzett tudásukról.

A sajtmustra keretében rá-
adásul valódi – négy kategóriá-
ban meghirdetett – sajtverseny-
re is sor került. A mintákat 
vé gigkós tol gatva, a négytagú 
zsűribizottságot vezető Kiss Fe-
renc magyar országi sajtmester 
lapunk nak nyilatkozva alapvető-
en elégedettségének adott han-
got, bár nem titkolta kritikus ész-
revételeit sem. „Úgy gondolom, 
hogy a mostani sajtmustra révén 
valóságos csodának voltunk ta-
núi. Hisz a versenybe benevezett 
54 féle termék között mind a 
négy kategóriában, azaz a külön-
leges sajtkészítményektől a lágy, 
félkemény és kemény sajtokig 
minden megtalálható volt. Elő-
ször is azt tapasztaltam, hogy szá-
momra az itteni terroir jelleg hat-
ványozottan megjelenik. Tehát 
ezek az ízek egészen másak, mint 
a mi magyarországi ízeink. Cso-
dálatosak. Olyan ízharmóniát, 
ízbombákat éreztem, amilyennel 
otthon nem találkozok. Látom a 
sajtokon, a gomolyákon, a juh-
túrókon a megőrzött tradicio-
nális tudást, de már megjelentek 
azok a friss, más típusú sajtok is, 
amelyek úgymond már Európát 

képviselik. És nyugodtan ki me-
rem jelenteni, hogy a bemutatott 
sajtok között már európai minő-
ségűeket is kóstolhattam” – ma-
gyarázta lapunknak a szakember.

A sajtmester szerint, ha lassan 
is, de már beérni látszanak az év 
eleji, Csíksomlyón hatvan gazda 
részvételével lezajlott egyhetes 
sajtkészítő kurzus első eredmé-
nyei. „Úgy hiszem, hogy szétnyílt 
a Hargita megyei sajtospaletta, de 
még van hova fejlődni. Vannak 
még hibák, nagyon sokat kell még 
tanulni. Az elmélet önmagában 
még semmit sem ér, ha nincs mö-
götte gyakorlat. A termelőknek te-
hát sok-sok ilyen és ehhez hasonló 
lehetőség kell, hogy meg tudják 
mutatni önmagukat. A termelők 
márpedig egyelőre még félnek ma-
gukat megmutatni, nem mernek 
kiállni a termékeik mögé” – véli a 
szakember, utalva egyrészt a sajtké-
szítőket megkülönböztető egyedi 
logók, saját imázs hiányára. Kiss 
Ferenc ugyanakkor a termelők fej-

lődése mellett a sajttal kapcsolatos 
fogyasztói kultúra terén is előrelé-
péseket tapasztal. „Nagy örömöm-
re megláttam az első penészes 
sajtokat is, és megdöbbenésemre, 
ezek a sajtok pillanatok alatt el is 
fogytak. Úgy hiszem, ez irányba 
is elindult valamiféle kereslet. De 
az itteni fogyasztók többsége még 
mindig tévedésben van, amikor azt 
hiszi, hogy ami penészes, az rossz 
is. Ilyen alapon a francia sajtok 
90 százalékát ki lehetne dobni. Itt 
inkább arra kellene odafigyelni, 
hogy ezek a penészek, amelyek 
a sajtokon vannak, hogyan ke-
rülnek oda, és hogy tudnak ott 
dolgozni. Nagyon hiányolom 
például azoknak a kékpenészes 
sajtoknak a megjelenését, amire 
igenis predesztinált ezt a vidék. A 
juhtejből készült márványsajtokra 
vagy kékpenészes sajtokra gondo-
lok, amire ha itt ráállnának, akár 
egész Európát meg tudnák hódí-
tani vele” – vázolta a lehetőségeket 
Kiss Ferenc.

Agrárgazdaság

hírfolyam

> Halmozhatók lesznek a roncs
traktorjegyek is. Az idén futó kiírásba még 
nem, de jövő évtől a jelenlegi egy helyett 
szándéka szerint háromra növelné egy új 
mezőgazdasági gép vásárlásába beszámít-
ható roncstraktorjegyek számát Borbély 
László környezetvédelmi miniszter. A tár-
cavezető a hétvégén nyilatkozta, hogy a 
jövő évtől a roncstraktor-programot is a 
roncsautó-program mintájára alakítanák át, 
azaz növelnék a gazdák által felhasználható 

értékjegyek számát is. „Azt akarjuk, hogy 
jövőben – erről kollégáimmal is tárgyalnom 
kell – bevezessük a roncsautó-programhoz 
hasonló lehetőséget, azaz hogy három érték-
jegy is felhasználható legyen, amelyeket régi 
traktorok leadása után kap valaki. Illetve, ha 
valaki lead egy régi traktort, de nincs pénze 
újat venni, eladhassa majd az értékjegyet. 
Aki pedig felhasználhatja azt, annak már 
nem 17 ezer leje legyen, hanem kétszer vagy 
háromszor 17 ezer leje, azaz majdnem egy 
kistraktor 65 ezer lejes ára” – fogalmazott a 
miniszter. Mint elárulta, a szeptember kö-

zepén elindított idei roncstraktor-program 
keretében az érdekeltek eddig mindössze 
hét traktorvásárlási dokumentációt tettek le, 
ám a programot irányító Környezetvédelmi 
Alap a folyamatban levő ellenőrzések miatt 
még egyetlen értékjegyet sem bocsátott ki. 
A tárcavezető az elmúlt egy hónap alatti hét 
roncstraktor-leadás ellenére is a programot 
népszerűnek nevezte. „A roncstraktor-prog-
ram sokakat érdekel. Egyelőre november 
végén az idei költségvetés miatt meg kell 
szakítanunk, de január 15-től újraindítjuk” 
– fűzte hozzá Borbély.
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Munkában a zsűri: Hargita megyei sajtmustra minőségpróbával fotó: domjÁn levente

Mustrán MutAtkoztAk be A Megye sAjtkészítŐi

Hargitai sajtünnep

Díjazták a sajttermelőket

Szigorú követelményrendszer alapján bírálta el a hétvégi sajtmust-
rára jelentkezett sajtkészítményeket a szakemberekből álló zsűri. 
A négy kategóriában meghirdetett versenyt a különleges készít-
mények között bivalytejből készült joghurtjával a székelydályai 
Fülöpné Pintér Annamária nyerte, de szintén az ő sajtját ítélte leg-
jobbnak a zsűri a kemény sajtok között is. A félkemény sajtok ka-
tegóriájában a csíkjenőfalvi Kedves Tamás diadalmaskodott, míg a 
zsűri különdíját érlelt svájci típusú sajtjaiért Bernát Ottó tekerőpa-
taki sajtmester kapta.

nyolc terMelŐ kApott
székely terMék MinŐsítést

Bővült a paletta

Újabb nyolc termelőnek ítélte oda Hargita Megye 
Tanácsának Székely termék védjegyét az e célra lét-
rehozott elbírálóbizottság, így összesen már 24 főre 

bővült a Székely termék védjegyet használó termelők sora. 
Az újabb Székely termékek közül ötöt Kovászna megyei ter-
melő nyert el, ezeket az elbírálóbizottság Kovászna megyei 
albizottsága javasolta minősítésre.

Hargita megyéből az etédi Fito-Bau Kft. Székely titok 
elnevezésű pálinka-termékcsaládja, a székelyudvarhelyi ipa-
ri termékeket előállító Markilla Kft. fajátékai és a szintén 
székelyudvarhelyi Profitex Kft. népi viseletei nyerték el a Székely 
termék minősítést.

Kovászna megyéből az oltszemi kürtőskalács-készítő 
Dimény Kft., a hatolykai hagymatermelő Fejes Éva-Mária és 
három kézdivásárhelyi termelő, Farkas Magda mézeskalács-
készítő, a hagyományos és házi jellegű húskészítményeket 
előállító M&Co. Kft., valamint a mustártermelő Mi-Tu-Har 
Kft. használhatja a Székely termék védjegyet. Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke elmondta, szeretné, ha 
minél több gazda állítana elő a Székely termék védjegy köve-
telményeinek megfelelő terméket, és minél több igényelné a 
minősítést, hiszen a védjegy garancia az áru minőségére, és 
ezáltal könnyebben is értékesíthető. „Bebizonyosodott, hogy 
a Székely termék védjeggyel ellátott árucikkek megállják a he-
lyüket a külföldi piacon is. Azon dolgozunk, hogy minél több 
helyi kereskedelmi és vendéglátó-ipari egység is bizalommal 
forgalmazza ezeket a termékeket, ugyanakkor nagyobb erdélyi 
városokba is szeretnénk eljuttatni székelyföldi termékeinket” 
– nyilatkozta a megyei tanács elnöke.


