
NépteleN a kozmási barompiac

Egyelőre elmarad 
az üzletkötés

A gazdák távolmaradása miatt hétről hétre néptelen 
marad az immár három hónapja megnyitott csíkkozmási 
barompiac. A piac forgalmát jelenleg csupán egy-egy 
arra járó érdeklődő gerjeszti, ám valódi állatvásárról 
annak ellenére sem lehet beszélni, hogy november el-
sejétől immár a sertések árusítása is lehetővé vált.

D. L.

Hetek óta eladók és vevők nélkül nyitja ki, majd zárja 
be keddenként a csíkkozmási barompiac kapuit Csá-
ki Jenő, a piacot felügyelő állatorvos. A lengyelfalvi 

letérőnél augusztus 20-án megnyitott, azóta keddenként heti 
rendszerességgel tartandó állatvásár valamiért még mindig nem 
nyerte el az alcsíki termelők és állattartó gazdák bizalmát. Csáki 
doktor emlékezetből is össze tudja számolni a kozmási barom-
piacra az utóbbi három hónap alatt betérő eladni vagy venni 
akaró, esetleg csak az árak után érdeklődő gazdálkodók számát. 
Piaci sürgés-forgásnak múlt heti, de tegnapi ottjártunkkor sem 
volt nyoma, csupán a piacot felügyelő állatorvos jelenléte, illetve 
a nagykapura kihelyezett piac-nyitvatartási órarend jelezte: az 
alcsíki településen e percekben is állatvásárnak kellene lennie.

„Korábban volt, aki egy lovat és egy csikót akart eladni, és 
voltak, akik csak a disznóeladás szabályai, feltételei iránt ér-
deklődtek. Ma például eddig egy csíkszentléleki fiatalember 
járt itt, de az is inkább az árak iránt kérdezősködött volna” – 
magyarázta tegnap érdeklődésünkre a szakember. Az alcsíki 
gazdák távolmaradása – mint magyarázza – immár a település 
polgármesterét is egyre jobban bosszantja. Az elöljáró ezért 
más módszerhez folyamodva, a helyi és a Kovászna megyei la-
pokban feladott hirdetések révén próbálná a kozmási barom-
piacra csalogatni a térség állatot eladni vagy éppen vásárolni 
szándékozó gazdálkodóit. Pedig az állatorvos szerint van keres-
let az állatok iránt, ám a kínálattal nem a piactéren találkozik 
„A sertéseket még nem hozzák a piacra a gazdák, a juhokat, bi-
kaborjakat viszont rendszerint már otthonról eladják. A selejt-
teheneket szintén, sőt azokat a leggyakrabban már eleve a vá-
góhíd emberei gyűjtik össze” – magyarázta érdeklődésünkre a 
szakember. A sikeres vásár legnagyobb problémájának viszont 
az alcsíki jószágállomány megfogyatkozását tartja. „Régebben 
külön piaca volt azoknak a teheneknek, amelyeket a gazdák 
direkt továbbtartásra kerestek. Ma már viszont kevés az állat, 
már erről se beszélhetünk” – teszi hozzá leplezetlen sajnálattal 
Csáki. Az állatorvos azonban mégiscsak bizakodó, hisz mint 
mondja, minden környékbeli településről csak egy-két gazda 
kellene bejöjjön, ahhoz hogy a következő keddre már a legtöbb 
gazdálkodóhoz eljusson a kozmási vásár híre, értelme.
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csíkkozmási burgoNyaértékesítés

Kivárnak a szerződéskötéssel

Agrárgazdaság

Az árak alakulásával kapcso-
latos bizonytalanság miatt egy 
nagyáruházzal sem kötött még 
beszállítói szerződést a csík-
koz mási Burgocomciuc mező-
gazdasági szövetkezet. Bodó 
Dávid azonban mindenkit igyek-
szik nyugtatni: nem kell el nem 
adott készletektől tartani.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A 10, valamint a 20 kilós 
zsákos kiszerelés jelenleg 
a csíkkozmási Burgocom-

ciuc szövetkezet burgonyacso-
magoló sorának legkelendőbb 
terméke – számolt be lapunk ér-
deklődésére Bodó Dávid pityó-
katermelő, Csíkkozmás polgár-
mestere. Hozzátette, a település 
értékesítési szövetkezetének bur-
gonyaeladása november végére 
előreláthatólag 300 tonnára fog 
rúgni. Ez csak és kizárólag cso-
magolt árut jelent – teszi hozzá 
az elöljáró. A csomagolósor teg-
napi ottjártunkkor is működött: 
a mellette sürgő-forgó emberek, 
mint mondták, nagyon igyekez-
nek, mert délután 26 tonnányi 
csomagolt fehér és piros bur-
gonyáért érkezik a szövetkezet 
egyik ügyfelének kamionja.

Jobb árakra várnak
Az eddig eladott mennyiség 

azonban Bodó szerint még nem 
jelentős tétel, a gazdák ezért a 
nagy készletek kiárusításával in-
kább – további áremelkedésre 
számítva – kivárnak. „Alkalmi 
vevők jelentkeznek mindennap, 
de a gazdák még egyelőre – na-
gyon helyesen – kivárnak a pityó-
kaeladással” – magyarázta Bodó.

Elárulta, a nagyáruházakkal 
kötendő beszállítói szerződés 
kapcsán egyelőre még nem sike-
rült megegyezésre jutniuk. Azt 
is hozzátette, nem a kívánt meny-
nyiség és minőség biztosítása len-
ne a probléma – hisz a tagok idei 
termésmennyisége megközelíti a 
4 ezer tonnát –, hanem a szerző-
désben rögzítendő ár. „Az árak 
alakulását nagyon nehéz előre-
látni. Nincs egy pontos ár, ami-
hez mi is tudnánk viszonyulni. 
Irányadónak persze ott van a kül-
földről behozott import burgo-
nya: a csomagolt árut márpedig 
információnk szerint kilónként 
65-70 baniban adják a nagybani 
piacon. Ezzel az árral mi is tud-
nánk versenyezni, csak hajlandó 
legyen a vásárló megadni”– fo-
galmaz a csíkkozmási nagyter-
melő. Hozzáfűzi, ez még jó árnak 

számítana, csak kisebb ne legyen. 
A nagyáruházakkal megkötött 
fixáras szerződés kapcsán amúgy 
leginkább attól tart, hogy a sza-
badpiaci árak emelkedése esetén 
a tagok – a másik módon kifize-
tődőbbnek ítélt értékesítés mi-
att – egyszerűen kihátrálnának a 
szerződés keretében leszállítandó 
mennyiség mögül.

A feketézők verik le 
az árakat
Az elöljáró amúgy nagy gond-

nak tartja a feketén tevékenyke-
dő, az áfafizetés mellett az adózás 
minden formáját megkerülő sza-
badpiaci burgonyafelvásárlókat 
is. Mint mondja, az ilyen árusok-
kal szemben, ha értékesíteni akar, 
egyetlen törvénytisztelő termő 
sem tudja felvenni a versenyt. 
„Mindenki feketén akar szállí-
tani, papír nélkül akar vásárolni. 
Tőlem, magántermelőként 45-50 
baniért akarja elvinni, a piacon 1 
lejért akarja adni. Áfáról, szám-
láról, adózásról hallani sem akar. 
Az egész piacon nagy káosz van” 
– fakad ki Bodó. Az ilyen ügyes-
kedők márpedig mindig előnyben 
vannak azokkal szemben, akik a 
helyes úton járnak – vonja le a kö-
vetkeztetést az elöljáró.

> Perrel fenyegeti Tabărăt az Agro
star. Az Agrostar elutasítja Vale riu 
Tabără mezőgazdasági miniszter kije-
lentését, miszerint a gazdaérdekvédelmi 
szövetség tiltakozásai politikai indítta-
tásúak, ezért a tárcavezető beperelését 
fontolgatják. „Az Agrostar szövetség 
megfigyelte, ahányszor jogos követelé-
sekkel állnak elő, Tabără miniszter úr, 
mert nem tud megoldást rájuk, mindig 
azzal érvel, hogy politikai indíttatású a 
tiltakozás” – nyilatkozták a szövetség 
képviselői, hozzátéve, hogy e héten ele-
mezni fogják a mezőgazdasági támoga-
tások kiutalását, és eldöntik, mit tesz a 

következőkben a szervezet. A mezőgaz-
dasági tárcavezető minapi közleményé-
ben azt állította, hogy a szarvasmar-
hatartók tiltakozása „az Agrostar által 
politikailag beütemezett dolog”, és 
álláspontját hét eleji sajtótájékoztató-
ján is megismételte. Kijelentése miatt 
az Agrostar nyilvános bocsánatkérésre 
szólította fel a minisztert. A szarvas-
marhatartók a múlt héten szerdától 
péntekig tiltakoztak Bukarestben a 
szaktárca épülete előtt, többek között a 
szarvasmarhánkénti eddigi 410 lejes tá-
mogatás 700 lejre való növelését kérve. 
Utóbbi kapcsán Tabără hétfői nyilat-

kozatai alapján hajlandóságot mutat-
na az eddigi szarvasmarha-támogatás 
50 lejjel, 460 lejre való emelésére, míg 
juhok és kecskék után igényelhető tá-
mogatás eddigi 40-ről 45 lejre való nö-
velésére. Ettől függetlenül a miniszter 
hétfőn azt mondta, az állattenyésztők 
tiltakozása nem indokolt. „Nem csak a 
pénz követelését várom el tőlük, hanem 
a belső szervezést is. Nem helyénvaló, 
hogy folyton a költségvetésből kunye-
rálnak” – mondta Tabără, hozzátéve, 
hogy a szarvasmarhatartóknál végzett 
ellenőrzések során hiányzó állatokat és 
„pontatlanságokat” tapasztaltak.hí
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Tízkilós zsákokban került tegnap a raklapokra a csíkkozmási pityóka. Nem sietnek az értékesítéssel fotó: domján levente


