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Interjú Sövér MIhállyal, a gyergyóalfalvI gazdaegyeSület elnökével

Ne féljenek a tehéntől!
állattartásra, összefogásra buz-
dítja a gazdákat Sövér Mihály, a 
gyergyóalfalvi Szarvasmarha-te-
nyésztők Egyesületének elnöke 
(képünkön). A medencében leg-
jobban működő gazdaszövetség 
vezetője a jelenlegi helyzet mel-
lett a tervekről is beszélt.

– Mit tudhatunk az alfalvi 
gazdák szövetségéről?

– 1999-ben szakszervezetként 
indultunk, 2000-ben átalakítottuk 
egyesületté. Jelen pillanatban 60 
aktív gazda van, aki naponta tejet 
hord az egyesületi csarnokunkba. 
Az egyesületi csarnokot 2007-ben, 
a Rebiat-programból sikerült lét-
rehoznunk, a megyei tanács támo-
gatásából tudtunk számítógépes 
rendszert vásárolni, így segíteni a 
gazdákat a támogatási kérelmek 
ügyintézésében. A tejet átvesszük 
a gazdáktól és értékesítjük. Jelen 
pillanatban a szentléleki Gordon 
Kft. a felvásárlónk, nagyon jó part-
ner, a gazdákat minden hónapban 
elmaradás nélkül ki tudjuk fizetni. 
Márpedig nagyon fontos, hogy 
a felvásárló is szavaálló legyen, 
ugyanígy a gazdák is megpróbál-
nak mindinkább eleget tenni a 
követelményeknek, e téren a tej 
higiéniája a legfontosabb.

– Mivel tudják ösztönözni a szar
vasmarhatartókat?

– 260-270 szarvasmarha után 
hozzák ide a tejet, ennyi állat gaz-

dája tartozik az egyesületünkbe. 
Van rajtuk kívül néhány család, aki-
nek nem jutott el a tudatáig, hogy 
közösen, összefogva jobban lehet 
termelni. Ők külön próbálkoznak, 
s azt mondják, hogy megy nekik. 
De ahhoz minimum 10 tehén kell 
legyen, s nagy befektetés. Az egy-
két tehenes gazdákat muszáj össze-
gyűjtsük, segítsük, mert a befaló 
kenyere a nyolcvanéves nénikének, 
bácsikának is abból a tejből kerül 
ki, amit lead. De a tej után szár-
mazó kicsi pénzből tudja fizetni 
az adóját, villanyáramát is. Az or-
szágos támogatások igénylésénél 
is segítjük az alfalviakat, aki nem 
egyesületi tag, attól kisebb összeget 
kérünk, hisz a papír, fénymásolás 
pénzbe kerül nekünk is.

– Igény lenne további segítség
re is?

– Húsértékesítésben is szeret-
nénk segíteni, csak nem jutottunk 
még odáig, hogy egyezséget kös-
sünk a direkt vásárlókkal. A köztes 
vásárlók, a kereskedők kiiktatása 
lenne a megoldás, így azt a pénzt, 
amit most ők visznek el, megkap-
hatná a gazdaegyesület, mert vala-
miből fenn kell tartani. Ez az egyik 
legfontosabb feladat, a megyétől is 
kértünk segítséget a kapcsolatte-
remtésben.

– Milyen további terveik 
vannak?

– Készítetlen a tejcsarnok 
tetőtere, azt szeretnénk befejez-
ni, s majd gazdaklubot alakítani 
ki, hogy a téli estéken itt ösz-
szegyűlhessünk, egyes dolgokat 
megbeszéljünk, egy kártyapartin 
elszórakozzunk. Idővel, ha lesz rá 
lehetőség, biztos, hogy tejfeldol-
gozót is létrehozunk, hogy pél-
dául egy iskolaprogramot meg-
pályázhassunk. A mai világban a 
fiatal generációnak az istállószag 
sérti az orrát. Azon vagyunk, 
hogy meggyőzzük az alfalviakat, 
ne féljenek a tehéntől. Igaz, lekö-
ti az embert, pontos időben kell 
etetni, fejni, de a hányódástól s 
az elvándorlástól a gazdálkodás-
sal lehet megmenteni a székely 
népet. Mert fogyunk, napról 
napra fogyunk.

Balázs Katalin

 fotó: mÁrton istvÁn

> Akár 400 lejre is büntethetik a 
földjeiket műveletlenül hagyó telektu-
lajdonosokat. Egy törvénytervezet sze-
rint hektáronként 200-400 lej büntetésre 
számíthatnak azok a földtulajdonosok, 
akik parlagon hagyják a földjüket. A Kör-
nyezetvédelmi Minisztérium honlapján 
közzétett tervezet minden földbirtok-
lási formára érvényes. A bírság mértéke 
évenként emelkedik – az első évben 200 
lej lenne, a harmadik évben pedig elérné 
a 400 lejt is. A föld megművelésének kö-
telezettsége alól csak a szennyezett vagy 
leromlott minőségű földterületek men-
tesülnének, illetve azok a tulajdonosok, 

akik igazolni tudják, hogy öregség vagy 
betegség miatt munkaképtelenek.

> Készülhetnek a fiatal gazdák a 112-
es kiírásra. November 28. és 2012. január 
13. között lehet pályázni a fiatal gazdák 
indulását támogató 112-es mezőgazdasági 
intézkedésre. Az intézkedés jóváhagyott 
útmutatója már megtekinthető a minisz-
térium honlapján is. „A Nemzeti Vidék-
fejlesztési Program módosítása kapcsán a 
minisztérium szeptember óta dolgozik a 
fiatal gazdákat érintő 112-es intézkedés 
egyszerűsítésén, hatékonyabbá tételén. Az 
Európai Bizottság mezőgazdasági igazgató-
ságához is eljuttatott módosítások közül a 
legfontosabb a támogatási összegek növelé-
se: a legkevesebb 6 UDE méretű gazdasá-

gok esetén a gazdák 10 ezer euró helyett 12 
ezret kapnak, míg az eddigi legtöbb 25 ezer 
euró helyett, 40 ezer euróra is lehet pályáz-
ni” – nyilatkozta a kiírás kapcsán Tánczos 
Barna mezőgazdasági államtitkár. Elmond-
ta, a szaktárca a végzettségi fokozati szinten 
is könnyít, vagyis a kedvezményezetteknek 
ezentúl nem kell kötelező módon középis-
kolai szintű mezőgazdasági végzettséggel 
rendelkezniük. A módosítás értelmében a 
gazdasági méret meghatározásánál a gom-
bák és virágfajták nem haladhatják meg a 
gazdaság 50 százalékát, a virágültetvények 
pedig ennek az 50 százaléknak legtöbb a 
felét képezhetik.hí
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I. SzékElyföldI VAdáSznApok

Újat vinnének 
a vadászatba

Jövő hétvégén dánfalván gyűlnek össze és beszélik át 
a vadgazdálkodás közös kérdéseit a székelyföldi va-
dásztársaságok képviselői. Az első alkalommal meg-
rendezésre kerülő Székelyföldi Vadásznapokat viszont 
a szervező nimród Vadász Egyesület a szakmai találko-
zó mellett valódi vadászünnepségnek is szánja.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

November 11–12. között, a felcsíki Nimród Vadász 
Egyesület és Hargita Megye Tanácsának szervezésé-
ben Csíkdánfalva ad otthont az I. Székelyföldi Va-

dásznapok rendezvénysorozatának. Mint lapunk érdeklődésére 
Márton István, a Nimród Vadász Egyesület elnöke elmondta, 
a székelyföldi vadásztársadalom összehívásának gondolata már 
korábban is felvetődött, ám a megvalósítás eddig még elmaradt. 
„Borboly Csaba megyei tanácselnök kezdeményezésére a ren-
dezvény szervezését és lebonyolítását végül a felcsíki Nimród 
Vadász Egyesület vállalta fel. Itt az ideje, hogy találkozzunk, 
barátkozzunk, tanuljunk egymástól. A kétnapos rendezvényre 
eddig közel 38 vadásztársaság jelezte részvételi szándékát, ebből 
tizenhárman Hargita megyéből, tízen Maros megyéből, míg 
tizenöten Kovászna megyéből érkeznek” – részletezte Márton. 
Hozzátette, a szakemberek számára vadgazdálkodás és vadász-
turizmus témakörök kapcsán meghirdetett kerekasztal-beszél-
getés mellett nagy hangsúlyt fektetnek a vadászat legfelemelőbb 
pillanatainak bemutatására is: így kerül sor a székelyföldi erdők 
„lakóit” bemutató fotótárlatra is, a vadászkürtök indulóját kö-
vető Hubertusz-misére, trófeakiállításra, szarvasbőgés-, illetve 
vadászkutya-bemutatóra, illetve a vadászegyesületek főzőverse-
nyére – sorolja a vadásznapok programpontjait Márton. „A ke-
rekasztal-megbeszélés keretében két fő témát fogunk körbejárni: 
a vadgazdálkodást és a vadászturizmust, mivel mindkét témakör 
kapcsán újat szeretnénk bevinni a régi és az új vadászok tudatába. 
A vadászat ugyanis nemcsak abból áll, hogy kimegyünk és lelő-
jük a vadat, hanem abból is, hogy etessük, gondozzuk és óvjuk 
a természetet. El kell érjük, hogy a turisták is szívesen jöjjenek 
az erdeinkbe. Lehetőséget kell teremteni, hogy a vadászturizmus 
keretében a látogatók természetes közegében tekinthessék meg 
– példának okáért – a medvét, anélkül, hogy megtámadná az 
embert. Erre már vannak feltételek, és az eddigi visszajelzések 
alapján úgy tűnik, a vadásztársaságok részéről is mutatkozik erre 
fogadókészség” – fejtette ki a Nimród Vadász Egyesület elnö-
ke. Elárulta, a trófeakiállítás keretében az összes vidékünkön élő 
vadfajt megtekinthetik az érdeklődők, így a komoly pont értékű 
szarvasagancsok mellett a kitömött állatokat – medvét, farkast, 
hiúzt, vagy éppen fajdkakast – is szemrevételezhetik az I. Szé-
kelyföldi Vadásznapokra kilátogatók.
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