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Körkép
Jó fogadtatásra talált Hargita megyében a kisvágóHíd-törvény

Feldolgozót is ajánlanak
a vágópontok mellé

az uniós csatlakozás után be-
zárt huszonegy Hargita megyei 
kistérségi vágóhídból jelen leg 
a székelyudvarhelyi és ma ros-
hé vízi nyílhat újra, de év végéig 
a csíkszentdomokosival és gyi-
mesfelsőlokival is bővülhet a sor – 
mondta el érdeklődésünkre Ladó 
Zsolt, az engedélyeztetést végző 
Hargita megyei állategészségügy 
igazgatója. Érdeklődés van ezen 
felül még a kászoni, parajdi és 
székelykeresztúri vágópontok új
ranyitására is, míg a zetelaki és 
a csíkjenőfalvi közbirtokosság in
kább egy új, kis kapacitású vágó-
híd építése mellett döntött.

domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Eredményesnek tartja Ladó 
Zsolt, a Hargita Megyei 
Állategészségügyi és Élelmi-

szer-biztonsági Hatóság igazgatója 
a kisvágóhidak újranyitása kapcsán 
a megyei önkormányzattal közö-
sen szervezett tájékoztatókat. A 
szakember lapunknak nyilatkozva 
elmondta, megyénkből a 2007-
ben bezárt több mint húsz vágó-
pont közül az új, könnyített jog-
szabálynak köszönhetően jelenleg 
két egység újraindítása zajlik, ám 
– mint hozzátette – hamarosan 
további hat-hét Hargita megyei 
településen éledhetnek újjá a szar-
vasmarhák, juhok és sertések vágá-
sára alkalmas vágópontok.

Szaporodó vágópontok
„Hozzánk jelenleg konkrétan 

két vágópont nyitási kérése van 
letéve. Az egyik Maroshévízről, a 
másik pedig Székelyudvarhelyről. 
Az élelmiszerbiztonsági kollégák 
már mindkét egységet ellenőrizték, 
folyamatban van az engedélyez-
tetésük” – mondta el Ladó. Bár a 
szakember az év végéig újranyíló 
vágópontok kapcsán nem akart 
találgatásokba bocsátkozni, annyit 
elárult, hogy a leendő üzemeltetők 
a puszta érdeklődésnél komolyab-
ban gondolják a gyimesfelsőloki 

és csíkszentdomokosi korábbi 
vágópontok újraélesztését is, de 
a szakhatóságnál már tapogatóz-
nak a gazdák a kászoni, parajdi és 
székelykeresztúri egykori vágópon-
tok újranyitásával kapcsolatban is.

Emellett viszont nemcsak a régi 
egységek korszerűsítésével, hanem 
zöldmezős beruházásból is épülné-
nek teljesen új kistérségi vágópon-
tok. Ilyen szándék mutatkozik a me-
gyei állategészségügy vezetője sze-
rint Zetelakán és Csíkjenőfalván – a 
vágópontok építését és felszerelését 
ez esetben a helyi közbirtokosságok 
finanszíroznák. „Idén biztosan csak 
a korábban működött és korsze-
rűsített vágópontok fognak indul-
ni, azt viszont, hogy Zetelakán és 
Jenőfalván is új vágópont épülne, az 
idén nem látom megvalósíthatónak. 
Persze már elindultak az első meg-
valósítás felé tett lépések, a jenőfalvi 
vágópontnak például már készen 
is vannak a tervei. Merem remélni, 
hogy mindkét településen egy kor-
szerű, modern vágópontot fognak 
építeni, amelyek 2012-ben már a 
működés terén is engedélyeztetésre 
kerülhetnek” – fejtette ki Ladó.

Kevés pénzből is újra
indíthatóak a régiek
Azokon a településeken viszont, 

ahol korábban is voltak vágópon-
tok, az erre vonatkozó új, augusz-
tusban életbe lépett 35-ös országos 
ANSVSA-határozat alapján a me-
gyei főállatorvos megítélése szerint 
minimális befektetést igényelne 
egy-egy egység újraengedélyeztetése. 
„Bizonyos feltételeknek természe-
tesen most is eleget kell tenni, de a 
korábbi előírásokhoz képest számos 
könnyítést is tartalmaz a jogszabály. 
Például az új vágópontokon immár 
nem szükséges a háromszakaszos 
fehér-fekete öltöző, hanem elég egy, 
de ugyanúgy egy-egy helyiségben 
– időben megfelelően elkülönítve 
– más-más tevékenységet is tudnak 
folytatni. A most engedélyezett két 
vágópont mellett a gyimesfelsőloki 
és a csíkszentdomokosi is olyan, 

amelyeket kevés pótlólagos beruhá-
zással, megfelelő fertőtlenítéssel és 
takarítással újra nyitóképes állapot-
ba lehet hozni” – magyarázta Ladó 
Zsolt. Hozzátette, ezek az átalakítá-
si munkálatok már zajlanak is, így 
véleménye szerint az idei esztendő 
végéig mind a domokosi, mind a 
gyimesfelsőloki vágópont megkap-
hatja a működéséhez szükséges szak-
hatósági engedélyeket.

a húsfeldolgozást is
szorgalmazzák
A szakember azonban szeretné 

a vágópontnyitási lázzal kapcsola-
tos hamis illúziókat is szertefosz-
latni, leszögezve: a kistérségi vágó-
hidak felélesztése az üzemeltetők 
számára egyik településen sem a 
gyors meggazdagodás útja lesz. 
„Nem nagy nyereséget hozó egy-
ségek lesznek ezek a vágópontok. 
Egy szarvasmarha levágása esetén 
például a laboreredmények bevárá-
sa miatt már raktározásra is megfe-
lelő hűtőfelületekre is szükség van. 
A vágópontok tehát jelentős fenn-
tartási költségekkel is számolniuk 
kell. Gazdaságilag talán úgy lehetne 
a leghasznosabbá tenni ezeket a vá-
gópontokat, ha egy-egy ilyen egy-
ség szolgáltatása a vágástól egészen 
az eladásig minden tevékenységet 
lefedne. Ehhez viszont az kellene, 
hogy az engedélyeztetésre váró 
vágópontokat egy kis húsfeldol-
gozóval is megtoldják” – mondta 
Ladó. Amúgy nem titkolja, az állat-
egészségügyhöz forduló gazdákkal 
beszélgetve maguk a szakhatóság 
emberei is ezt szorgalmazzák. „A 
vágópont és melléje épülő húsfel-
dolgozó már nagyban elősegítené a 
gazdákat, hogy a vevők elé házi jel-
legű, tetszés szerinti, hagyományos 
ízvilágú, ám a vonatkozó jogszabályi 
követelménynek is maradéktalanul 
megfelelő termékek kerüljenek, de 
félig vagy teljesen feldolgozott for-
mában a gazdák is hatékonyabban, 
nagyobb jövedelem mellett tudnák 
értékesíteni állataikat” – magyaráz-
ta lapunknak Ladó.

Feldolgozással is kössék egybe a vágópontnyitási törekvéseket a hargitai gazdák – szól az állategészségügy ajánlása Fotó: domján Levente

Dinamikus növekedésének köszönhetően, 
az alábbi pozícióra keres munkatársat:

fUvaroZási irányító
Feladat:
 gépjárművezetők irányítása, a fuvarfeladat végrehajtásának 
        folyamatos ellenőrzése.
Elvárások:
 minimum középfokú végzettség;
 magyar és román nyelvtudás;
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek;
 fuvarozás és szállítmányozás területén szerzett tapasztalat.
Amit kínálunk: 
 versenyképes jövedelem; karrierlehetőség.

Önéletrajzát „irányító” jeligével várjuk 
a cariera@waberers.com e-mail címre.

     Életbiztosítás – Nyugdíj

Sikeres karriert biztosíthat magának az ING eladási hálózatában

biZtosítási tanáCsadóként
Ha Ön… 
 szeretne változatos, mozgalmas, dinamikus szakmai elfoglaltságot; 
 könnyen teremt új kapcsolatokat emberekkel; 
 képes önálló feladatvégzésre;
 elfogadja, hogy a sikerért folyamatosan tanulni, fejlődni kell;
 szeretne kötetlen időbeosztást;
 szívesen használna korszerű eszközöket, szoftvereket; 
 szeretné, hogy jövedelme kizárólag az Ön szorgalmán múljon. 
Mit biztosítunk mi?
 nemzetközi szintű munkafeltételeket;
 karrierépítési lehetőséget;
 az eredmények elismerését.

Úgy érzi, hogy Ön illik ide? Küldje el CV-jét egy motivációs levél 
kíséretében az alábbi e-mail címre:  
karoly.kelemen@ingconsultant.ro


