
Török Jenő, a megyei mezőgazdasági 
szakigazgatóság vezetője lapunknak 
a helyszínen elmondta, kezdemé-
nyezésük nem egyedi, így a korábbi 
esztendőhöz hasonlóan immár ha-
gyományt teremtő céllal invitálják 
agráripari kiállítástúrára a megye 
gazdálkodóit, de újabban egyre több 
Hargita megyei agrárvállalkozás is 
IndAgra-kirándulással ajándékozza 
meg legrátermettebb munkatársait 
is. Utóbbira példaként a csíkszeredai 
burgonyakutató állomást említette. 
„Évről évre egyre több gazdát szeret-
nénk elhozni az IndAgrára, de kö-
zülük is elsősorban a kis és közepes 
farmméretű gazdálkodókat, mivel 
úgy gondoljuk, a vásár során látott 
legújabb gépek, vetőmagok, növény-
védő szerek és technológiák további 
perspektívákat, ötleteket, továbblé-
pési lehetőségeket is kínálnak a gaz-
dák számára” – magyarázta Török.

„Jó is, szép is, 
csak nincs rá pénzünk”
A legtöbb gazda természetesen a 

vásáron kiállított traktorokat és szer-
számgépeket vette leginkább szem-
ügyre, ezen belül is a legnagyobb 
érdeklődést a megítélésük szerint 
mind árban, mind strapabírásban 
pénztárcájukhoz leginkább közelál-
ló fehérorosz gyártmányú Belarus-
géppark iránt mutatták. A vásáron 
kiállított 60-80 ezer, illetve akár 
több százezer euróba is kerülő neves, 
külföldi erőgépek nyomán viszont 
több alcsíki gazdából a vásárlást 
tápláló első optimizmus után mégis 
inkább a keserűség tört ki. „Ha csak 
nem sikerül megnyerni valamilyen 

pályázatot, nekünk soha nem lesz 
ilyen gépünk” – panaszolja az egyik 
csatószegi gazda, „de 30-40 banis 
pityókából nem is lehet kigazdál-
kodni” – vág szavába egy simonfalvi 
gazdatársa. „Az a probléma, hogy 
mi hiába termelünk, a haszon nem a 
miénk marad, hanem a közvetítőké, 
viszonteladóké” – magyarázzák egy-
behangzóan.

Eladni is tudni kell
Török Jenő viszont az egyről a 

kettőre haladást illetően a gazdák 
részéről is más hozzáállást szorgal-
mazna, hisz mint mondja, a székely 
ember az elmúlt évtizedek alatt 

csak termelni tanult meg, az érté-
kesítés terén viszont máig komoly 
hiányosságaink vannak, ami az idei, 
bő termést hozó esztendőkben még 
hatványozottabban jelentkezett. 
„Az amerikai gazda az év tizenkét 
hónapjából mindössze egy hónapot 
fordít az effektív termelésre. Egy 
hetet a szántásra, vetésre, egy hetet 
az év közbeni növényvédelemre, és 
egy-két hetet a termény gépesített 
betakarítására. A maradék tizenegy 
hónapban viszont az államokat jár-
ja, hogy szerződéseket kössön, vevőt 
találjon termékére. Ezt a hozzáállást 
nekünk is meg kellene szívlelni” – te-
szi hozzá Török Jenő.

Székely termékek a Maros Expón

Hargita Megye Tanácsán keresztül a hétvégén Marosvásárhelyen is 
bemutatkoztak a Székely termékek. Az október 20–23. között meg-
szervezett Maros Expón a Székely termékek közös kiállítótérben 
mutatkoznak be a Székely gyümölcs és a Góbé termékekkel, köszön-
hetően a székelyföldi standot bérelő székelyudvarhelyi Elan Trio Kft. 
Hargita Megye Tanácsa felé továbbított meghívásának. Megyénkből 
a Székely termék márkaemblémás termelőket a húskészítmények terén 
a Radipcom Kft., a szörpök, lekvárok terén Gáll Erzséber, a mézter-
mékeket illetően Lajos Ferenc képviselte, de megtalálhatók voltak a 
vásáron Kovács Elek Székely termék címkés pálinkakülönlegességei 
is. Borboly Csaba, a megyei önkormányzat elnöke a fenntartható fej-
lődés szempontjából újabb fontos lépésnek tartja a Székely termékek 
Maros megyei bemutatkozását. „El szeretnénk érni, hogy a Hargita és 
Kovászna megyében megszervezett hagyományos és helyi termékvá-
sárokhoz hasonlóan Maros megyében is elérhetővé váljanak a Székely 
termékek, hiszen számos visszajelzést kaptunk, hogy a Maros megyei-
ek is szívesen megvásárolnák azokat. Sőt ezen túlmenően Erdély többi 
nagyvárosába, így például Kolozsvárra is szeretnénk eljuttatni termé-
keinket, hiszen több felől is jeleztek erre vonatkozó igényt” – nyilat-
kozta a megyei tanács elnöke.

hírfolyam

> Változott a 141-es pályázati proce-
dúrája. Módosította a múlt héten a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 
a félig önellátó mezőgazdasági farmok 
támogatását szolgáló 141-es intézkedés 
pályázati procedúráit – tájékoztat Tánczos 
Barna vidékfejlesztési államtitkár kabinetje. 
Ennek értelmében, félig önfenntartó gaz-
daságokat működtető gazdák, akik külön-
böző okok miatt kénytelenek üzleti terveik 
módosítására – megváltoztatva ezáltal a 

pályázat leadásakor vállalt kultúrák struk-
túráját, vagy az állatállomány összetételét 
– nem esnek el a finanszírozásoktól. Az ál-
lamtitkár példaként azon székelyföldi gaz-
dák esetét említette, akiknek a termőföldjét 
burgonyakaranténba kellett helyezni, ezál-
tal borítva fel a korábban kidolgozott üzleti 
terveket. „Az elmúlt hónapok során több 
gazdától, egyesülettől is érkeztek olyan 
jelzések, miszerint a gazdák pályázataik le-
adása után kénytelenek voltak üzleti terveik 
megváltoztatására, amellyel kockáztatták a 
támogatási összegek elvesztését. Sajnos ed-

dig nem volt lehetőség ezen módosítások 
jóváhagyására, amelyek tulajdonképpen 
azt biztosítják, hogy a gazdák a negyedik és 
az ötödik évre is gond nélkül megkapják a 
támogatást” – nyilatkozta Tánczos. Hozzá-
tette, az üzleti terv módosítása a gazdákat 
nem mentesíti a birtokok gazdasági mére-
tének növekedésével kapcsolatosan vállalt 
kötelezettségek alól.

Támogatási feltételként, a szaktárca azt 
írja elő, hogy az első három évben a gazda-
ságok piaci értékesítése 20 százalékkal kell 
növekedjen, a birtok gazdasági mérete leg-

alább 3 UDE-vel kell bővüljön, s a támoga-
tás megszerzése után 3 éven belül a gazda 
részt kell vegyen a „Szakképzés és informá-
ciós tevékenységek” intézkedés (111-es) ke-
reteiben szervezett képzési programban. Az 
üzleti terv megváltoztatásakor a gazda egy 
erre vonatkozó szándéknyilatkozatot kell 
a megyei Vidékfejlesztési Ügynökségnél 
letegyen, egy, a termőföld vagy az állatál-
lomány gazdasági méretét tartalmazó táb-
lázat kíséretében. A formanyomtatványok 
az ügynökségnél, illetve a mezőgazdasági 
szaktárca honlapjáról szerezhetők be.
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Agrárgazdaság
látogatott El a bukarESti indagrára

tanított a szakvásár
biotErMEléS

Kevesebben kértek 
átállási támogatást

A tavalyi 25 kérvényezővel szemben idén csupán 16 Har-
gita megyei gazda kért biotermelésre szóló átállási támo-
gatást: négyen méhészetre, míg a többiek ökologikus nö-
vénytermesztésre – derül ki a Hargita Megyei Mezőgaz-
dasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség adataiból.

HN-információ

Tavalyhoz képest kevesebb Hargita megyei gazda igényel-
te idén a hagyományos termelési módról a biotermelésre 
való átállási támogatást – derül ki a Hargita Megyei Me-

zőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség lapunkhoz el-
juttatott adataiból. Az október 17-én lejárt támogatás-igénylési 
időszak alatt ugyanis a kifizetési ügynökséghez idénre mindössze 
16 kérelmet nyújtottak be a Hargita megyei gazdálkodók, ebből 
négyet – összesen 477 méhcsaládra vonatkozóan – a méhészek, 
míg 12 ökogazdálkodási támogatási kérelmet a növénytermesz-
tő gazdáktól jegyeztek, összesen 319 hektárnyi mezőgazdasági 
területekre. Ez elmarad a tavalyi, 25 átállási támogatást kérvénye-
ző számától. Akkor viszont a méhészek domináltak. A kifizetési 
ügynökség jelenleg a kérelmek feldolgozását és adminisztratív el-
lenőrzését végzi, amit ugyanakkor november elsejétől a helyszí-
ni ellenőrzésekkel folytatódik. A tényleges átállási támogatások 
folyósítására csak ennek függvényében kerül majd sor, legkésőbb 
2012. június 31-ig.

A mezőgazdasági tárca ugyanakkor a tavaly 3 millió eurós 
támogatási kerettel szemben idén egymillió euróval többet 
szán az ökológiai mezőgazdaság erősítésére – jelentette be 
a bukaresti IndAgra vásáron Valeriu Tabără mezőgazdasági 
miniszter. „Az idei esztendőben még egymillió eurót teszünk 
oda, hogy az ökológiai gazdaságok helytállhassanak a piaco-
kon. Egyébként az új mezőgazdasági politikában szeretnénk 
megoldani, hogy legalább az egyik ágazat az ökológiai me-
zőgazdaságra vonatkozzék” – fűzte hozzá Tabără. A tárcave-
zető elmondta, a hagyományos mezőgazdasági termelésről az 
ökológiai gazdálkodásra áttérő farmoknak tavaly hárommillió 
eurót utaltak ki az állami költségvetésből. „Tavaly újra kellett 
fogalmaznunk a kormányhatározatot, hogy növelhessük a far-
moknak kiutalható összeg mértékét, mert nem nagyon volt 
igénylő” – fejtette ki a szakminiszter.


