
> Jövőre nyílik a Székely Termékek 
boltja. Az idei év helyett jövő esztendő-
ben fogja megnyitni kapuit Csíkszeredá-
ban a Székely Termékeket kínáló első bolt. 
A jelenleg felújítás alatt álló, Petőfi utcai 
bolthelyiség ünnepélyes avatójára várha-
tóan január végén, február elején kerülhet 
sor – mondta el érdeklődésünkre Márton 
István, Hargita Megye Tanácsának vidék-
fejlesztési egyesületének igazgatója. Hoz-
zátette, a havi rendszerességgel megszer-
vezett hagyományos helyi termékek vá-
sára mellett a bolthelyiséggel is szeretnék 
biztosítani és lehetővé tenni a vásárlóknak 
a helyi, ízletes és egészséges termékek-

hez való hozzájutást. Mint megtudtuk, a 
Csíkszeredában megnyíló termelői bolt – 
az üzlet létrehozását segítő megyei önkor-
mányzat szándéka szerint – csak az első 
lenne a sorban, így a közeljövőben újabb 
Székely Termék boltok nyitását kezdemé-
nyezik a megye egyéb városaiban és leg-
forgalmasabb turisztikai településein is.

> Tovább működhet az EU-s élelmi-
szerprogram. A következő két évben is a 
jelenlegi nagyságrendű, összesen félmil-
liárd eurós költségvetéssel folytatódik a 
legrászorultabb rétegek élelmiszer-ellátá-
sának támogatása, miután hosszas viták 

után sikerült e téren is megállapodniuk 
az Európai Unió mezőgazdasági minisz-
tereinek. A tagországok közti jogértel-
mezési és politikai nézeteltérések miatt 
korábban úgy tűnt, hogy jövőre csak 110 
milliós költségvetéssel működhet a prog-
ram, 2013-ban pedig ideiglenesen meg is 
szűnhet, majd ezután – az évtized hát-
ralévő részében – várhatóan immár csak 
szociálpolitikai forrásokból folytatódott 
volna. A mintegy negyedszázada futó 
program révén összesen jóval több, mint 
10 millióan jutnak élelmiszersegélyhez 
a részt vevő uniós országokban, köztük 
Romániában is. A program egyenes foly-

tatását korábban egy hat országból álló 
csoport akadályozta. Most elsősorban 
Németország álláspontjának megvál-
tozása vezetett a kompromisszumhoz. 
Mostanáig Svédország, Nagy-Britannia, 
Dánia, Csehország és Hollandia sem 
értett egyet a jelenlegi keretek meghosz-
szabbításával. A program segítségével 
eredetileg a mezőgazdasági termelőknél 
felhalmozódott élelmiszerfelesleget – az 
intervenciós készleteket – osztották el a 
rászorulók között. Később úgy módosí-
tották a programot, hogy bizonyos felté-
telek mellett a készletek piaci beszerzés-
sel is kiegészíthetőek legyenek.
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gazdák farmalapítására

a gazdákat az agrárkamara
használják, ami növeli a pályázati le-
hetőségeket, mivel könnyebben el le-
het érni a minimálisan megkövetelt 
6 UDE-s gazdaságméretet. Nőtt pél-
dául a burgonya UDE-pontértéke, 
mégpedig egy hektárra kivetítve az 
eddig 1,174-ről 1,536-ra. A fejőste-
hén esetében 0,261-ről 0,881-re, a 
lovaké 0,071-ről 0,935-re, a legelők, 
kaszálók pontszáma pedig az eddig 
kalkulált 0,05-ről 0,166-ra gyarapo-
dott. A további tudnivalók kapcsán 
még hozzátette, hogy a jelentkezők-
nek rendelkezniük kell szakiskolai 
végzettséggel vagy 10 osztály elvég-
zését igazoló bizonylattal, de szintén 
új elemként nem kötelező a mező-
gazdasági végzettség. „Azonban 
ezt utólag pótolnia kell a gazdának 
például a Hargita Megyei Agrárka-
mara által szervezett 150 órás kurzus 
elvégzését igazoló mezőgazdasági 
tanfolyammal” – fűzi hozzá Máthé 
Emma.

képzésre hangolják
a gazdákat
Utóbbi kapcsán a szakember nem 

rejti véka alá, az elmúlt időszakban a 
gazdáknak nyújtott szaktanácsadás 
mellett a képzési tevékenységre is 
nagy hangsúlyt helyeztek. „Novem-
ber folyamán Udvarhelyszéken 58 
gazda részvételével már el tudtunk 
indítani két méhész-, és egy általános 
mezőgazdasági képzéssorozatot” – 
sorolja Máthé, de tervbe van egy-egy 
csoport indulása a csíki és gyergyói 
térségben is. Egy új csoportot – teszi 
hozzá Máthé Emma – már húsz fő-
vel is elindítanak. „Csíkszeredában 

már összegyűlt egy méhésztanfo-
lyamhoz szükséges csoport, de egy-
aránt jelentkeznek már a gazdák a 
hegyvidéki általános mezőgazdasági 
képzésre az alcsíki és felcsíki gazdál-
kodók is. Csíkszentdomokoson pél-
dául már közel állunk egy csoportra 
való gazda összegyűjtéséhez, így 
számukra januártól már indulhat is 
a képzés” – sorolja a Hargita megyei 
Agrárkamara igazgatója.

karácsonyi vásár:
Csíkban és Bukarestben
„Készülünk továbbá a csíksze-

redai december 16-án és 17-én 
megrendezésre kerülő karácsonyi 
vásárra is, de a megyei tanács segít-

ségével lehetőséget biztosítanának 
a hargitai, székelyföldi gazdálko-
dóknak a bukaresti karácsonyi 
vásáron való részvételre is” – ma-
gyarázza a közeljövő tennivalóit 
a szakember. De az agrárkamara 
munkatársai ugyancsak december-
ben várják vissza elszámolásaikkal 
a tavaly – segítségükkel – 141-es 
pályázatot nyert Hargita megyei 
gazdálkodókat is: számukra e hó-
napban ugyanis a második éves 
elszámolásra kerül sor. „November 
ugyancsak a 141-esen pályázó gaz-
dákkal foglalkoztak a kollégáim. 
Akkor a 2009-ben pályázók har-
madik évre vonatkozó elszámolást 
fogadták” – pontosít Máthé.

 hirdetések

12,5 millió eurós iskolaalma-piaC

Nem vonzó
az állami program

a vártnál kisebb termésmennyiség mellett az alma fel-
vásárlási ára sem tetszik a legtöbb termelőnek, így kér-
déses, hogy a jelenlegi feltételek mellett jut-e alma a 
kisiskolások padjára a három hónapos kifutású iskolai 
almaprogram keretében.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Szakemberek szerint a hazai almatermesztők számá-
ra kiváló értékesítési lehetőségeket biztosít az isko-
lások almaprogramja: 90 napon át 1,6 millió tanu-

ló számára almát biztosító program ráadásul a becslések 
szerint közel 12,5 millió euró értékű „üzletet” jelentett 
eddig a termelőknek és a közvetítő cégeknek. A program 
körül azonban egyre több a nehézség : a körülményes 
ügyintézés, de nem segíti a program kibontakozását a 
finanszírozási alapok hiánya sem. Ráadásul idén gon-
dot jelenthet az is, hogy az idei évi almatermés, a tava-
szi zord időjárásnak köszönhetően, becslések szerint 40 
százalékkal kevesebb, mint a tavalyi: ez egyébként máris 
megmutatkozik az alma kiskereskedelmi árában. Egyes 
nagyáruházakban jelenleg 50 százalékkal magasabb áron 
kínálják az almát, mint a megelőző esztendő hasonló 
időszakában. Így ezen üzletek polcain akár kilogram-
monkénti 6 lejes áron is látni almát. De ezt támasztják 
alá a Mezőgazdasági Minisztérium piaci adatai is, mely 
alapján 3,5 lejes kilogrammonkénti ár alatt nemigen le-
het almát vásárolni.

A minisztérium tájékoztatása szerint számos szerződés 
köttetett az iskolai almaprogramra és azok 70 százalékát 
hazai termelőkkel kötötték meg. A Maros megyei Bátos-
Dedrád termelői csoport elnöke, Faragó Emil szerint ők 
kiváló terméseredményeket értek el, mintegy 7 ezer ton-
na almát kívánnak értékesíteni. Állítása szerint a 3 lejes 
kilogrammonkénti ár elfogadható számukra és szerző-
déseket is kötöttek az iskolai almaprogram keretében. 
Nem így vélekedik viszont egy másik jelentős régiónkbeli 
almatermesztő cég, a régeni Sucmeron vezérigazgatója, 
Ormenişan Ioan, aki szerint a 3,2 lej/kg-os ár elfogadha-
tatlan, főleg olyan körülmények között, amikor a prog-
ramban csak 100-120 grammos almáknál nagyobbak 
„szerepelhetnek”.

De nézzük meg, hogyan is alakult az elmúlt évek során 
a hazai „almamérleg ”: 2006-ban a terménymennyiség 417 
ezer tonna volt, 2007-ben 362 ezer, 2008-ban 329 ezer, 
2009-ben 379 ezer, míg 2010-ben 429 ezer tonna almát 
szedhettek le a termesztők. A szaktárca 2011 első kilenc 
hónapjára vonatkozó adatai alapján az idei évi almatermés 
206 ezer tonnára rúgott. Az almatermesztés tekintetében 
Hargita megye nem komoly piaci szereplő: 2006 és 2010 
között a betakarított mennyiség 3100 és 3300 tonna között 
mozgott. Ez alól kivételt csak a 2007-es esztendő jelentette, 
amikor a betakarított mennyiség csupán 1081 tonna volt.

Az alma esetében is jelentős az import. A hivatalos ada-
tok alapján Romániába 2006-ban 12,1 millió euró értékű 
külföldi alma érkezett, 2007-ben 22,2 millió euró, 2008-
ban 21,4 millió, 2009-ben 11,5 millió és 2010-ben 12,7 
millió euró értékű. Az idei esztendő első hét hónapjában 
pedig 16,1 euró értékű. Ugyanezen időszakban vajmi ke-
veset exportáltunk is, de annak értéke egyetlen évben sem 
haladta meg a 4,6 millió eurót.

Amit a 112-es intézkedésről tudni kell

A 112-es intézkedés az induló fiatal gazdák támogatásáról szól, vagyis 
azon gazdákéról, akik első alkalommal hoznak létre saját vezetésű me-
zőgazdasági farmot. A pályázatot 2011. november 28. és 2012. január 
13. között lehet leadni a megyei Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési 
Ügynökségnél (APDRP). A feltételek értelmében a kiírásra 18 és 40 
év közötti gazdák pályázhatnak; fizikai személyek vagy mezőgazdasági 
tevékenységgel bejegyzett jogi személyek egyaránt jelentkezhetnek; sa-
ját, átvett vagy örökölt gazdaságot egy évnél kevesebb ideje vezetnek. 
A pályázáshoz megkövetelt farmméret legkevesebb 6 UDE kell legyen. 
A legkevesebb megpályázható összeg 12 ezer, míg a legnagyobb 40 ezer 
euró lehet: az összeg a farmméret nagyságának függvénye. Nyertes pá-
lyázás esetén előlegként a megnyert összeg 60 százalékát folyósítják a 
gazda bankszámlájára, amit a gazdának, az elkészített üzleti terv alap-
ján, gazdasága fejlesztésére kell fordítania. A pályázáshoz csatolandó 
dokumentumok hasonlóak a 141-es intézkedésnél megköveteltekhez. 
A részletes információk elérhetők a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium (www.madr.ro), valamint a Halászati és Vidékfejlesztési 
Kifizetési Ügynökség honlapján (www.apdrp.ro) is.


