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Portré Vitos iVánról, a szörP- és lekVárkészítő Fitosic-Farm kFt. tulajdonosáról

Gyümölcsből építkező manufaktúra

Riport

hirdetés

Bár a műhely még csak másfél 
éve működik, a vásárokon való 
részvétel, és nem utolsósorban 
a székelyföldre látogató turis-
ták révén immár Bukaresttől 
Budapestig egyre több helyen 
ismerik és elismerik a Vitos 
iván csíkkozmási manufaktú-
rájában készült erdeigyümölcs-
szörpöket és lekvárokat.

Vitos Iván pályakezdő fiatal 
agrárszakemberként olyan 
alacsonyabb beruházást 

követelő termelőtevékenységet 
keresett, amivel, ha nem is főte-
vékenységként, de legalább mel-
léktevékenységként jövedelem-
termelő módon foglalkozni tud. 
Végzettségéből, érdeklődési köré-
ből adódóan is a mezőgazdaság áll 
hozzá közel, ám mint fogalmaz, 
mind az állattenyésztésben, mind 
a növénytermesztésben kínálkozó 
lehetőségek jelentős indulótőkét 
igényelnek. „Rengeteg pályázat 
létezik, amely segítséget nyújt e 
téren, viszont a pályázatok kivite-
lezésére hosszú idő kell, és szintén 
jelentős tőke” – teszi hozzá. A Ko-
lozsváron 2009-ben, általános me-
zőgazdaság szakon végzett fiatal-
ember számításait a magyarországi 
Corvinus Zrt. 2010-es esztendőre 
szóló pályázati kiírásában találta 
meg, mely határon túli fiatal vál-
lalkozók segítését célozta. Pályá-
zott, és nyert is 400 ezer forintot, 
ami akkori árfolyam mellett hoz-
závetőleg 6 ezer lejt tett ki. Mint 
mondja, ez nem volt nagy összeg, 
viszont saját pénzével megpótolva, 
az induláshoz – egy szörp- és lek-

várkészítő műhely felszereléséhez, 
illetve a tevékenységnek otthont 
adó kozmási lakóingatlan rendbe-
tételéhez – éppen megfelelő volt.

kiépülő manufaktúra
A környékről begyűjtött ter-

mészetes alapanyagokból és hagyo-
mányos recept alapján készülő lek-
várokhoz és szörpökhöz Iván nagy 
reményt fűzött, különösen mivel 
Hargita megyében engedélyezett, 
hasonló termékek gyártására be-
rendezkedett manufaktúrája akko-
riban csak a gyergyószentmiklósi 

Gáll Erzsébetnek volt. A szörp- és 
lekvárfőző konyhát a régebben vá-
sárolt, ám jó ideje lakatlanul álló 
csíkkozmási házukba rendezte be. 
A régi ház tágas szobáival kitűnő 
választásnak bizonyult, s így nem 
is okozott különösebb nehézséget 
a gyümölcsfeldolgozó manufak-
túra elindításához szükséges köz-
egészségügyi és élelmiszerbizton-
sági engedélyek beszerzése sem. 
„A hatóságok is nagyon reálisak és 
segítőkészek voltak. Nem kértek 
lehetetlent, amit pedig megköve-
teltek, azt könnyen be lehetett és 
be lehet tartani” – emlékszik vissza 
Vitos Iván.

A gyümölcs feldolgozása a 
szörpök esetében hidegsajtolásos 
módon történik. Mint Iván fogal-
maz, ha tudná, hogy a termékeit 
minden forgalmazó boltban húsz 
Celsius-fok alatti hőmérsékleten 
tartanák, akkor még tartósítószert 
sem kellene hozzáadagolni. Így vi-
szont a termékek időtállóságáért 
egy pici szalicil felhasználásával 
felelnek. A hagyományos jelleg 
persze az üvegek, „borkánok” 
dunsztolásával sem vész el: e célra 
a fafűtésű kemence szolgál. Két 
passzírozógép kivételével gyakor-
latilag a teljes lekvár- és szörpké-
szítési folyamat kézi erővel tör-
ténik. A csomagoláshoz használt 
üvegek pedig egy segesvári cégtől 
származnak.

Felbecsült erdei kincsek
Ami a termékekhez felhasz-

nált áfonyát és málnát illeti, szinte 
minden az alcsíki település erde-
iben terem. Kozmáson – számos 
Hargita megyei településhez ha-
sonlóan – nem létezik szervezett 
gyümölcsbegyűjtés és -felvásárlás, 
így az embereknek a nyári napo-
kon összeszedett erdei kinccsel 
az értékesítés érdekében gyakran 
Csíkszentsimonig kell vándorol-
niuk. Erdeigyümölcs-felvásárlás 
Vitos Iván tudomása szerint a 
környékbeli települések közül 
ugyanis csak ott zajlik, igaz, a 

begyűjtőt működtető vállalkozó 
fagyasztja és azonnal exportálja is 
a termékeket, feldolgozással nem 
foglalkozik.

A kozmási manufaktúra tu-
lajdonosa viszont állítja, esetében 
minden alapanyag helyből szár-
mazik, helyi feldolgozásra. „Ezalól 
egyedül a homoktövis kivétel, mely 
mifelénk nem nagyon terem meg, 
így Brassó megyéből szerezzük be. 
De a szedret, a fekete és vörös áfo-
nyát, az erdei málnát, a bodzát, a 
csipkebogyót innen, helyből vásá-
roljuk” – sorolja a fiatal vállalkozó. 

Bővítés egyelőre elhalasztva
Lenne lehetőség a termelés 

bővítésére, de Iván jelenleg nem 
szeretné fokozni a kapacitást. Van 
nap, amikor 40-50-60 kilót is fel-
vásárolnak, de olyan is előfordul, 
hogy mindössze csak két vederrel. 
„Alapjában kis mennyiségekkel 
dolgozunk, nem is akarok nagyob-
bat. Egyrészt hagyományos módon 
nem is lehet nagy mennyiségeket 
feldolgozni, vagy pedig nagyon 
nehéz. Másrészt pedig könnyen a 
minőség rovására mehet” – fejti ki a 
termelő. A manufaktúra fajtánkénti 
termelése, mint elárulja, nagyon vál-
tozó: akad olyan lekvárja és szörpje, 
amelyből csak száz üveggel, másból 
– amelyre érzése szerint nagyobb a 
kereslet – egy év alatt ezer üveggel 
is készít. „Érdekes módon tavaly a 
szörpök sokkal nagyobb sikernek 
örvendtek, két hónap alatt eladtuk 
az egészet. Ebből tanulva idén több 
szörpöt készítettünk, erre most a 
lekvár fogy jobban. Ez ilyen. Fel kell 
készülni mindenre” – vonja le a kö-
vetkeztetést.

Háromszorosára drágult
a fekete áfonya
A nagybanitermelés ellen szól 

az is, hogy mivel a begyűjtés nem 
szervezett, illetve a termés is telje-
sen időjárásfüggő, kiszámíthatatlan 
a nyersanyagkínálat. Kontrasztnak 
a tavalyi és az idei esztendőt állítja 
szembe. Míg tavaly negyedét sem 

tudta felvásárolni a faluban eladás-
ra kínált mennyiségnek, az idén 
„fekete áfonyához például már alig 
jutottunk hozzá. Tavaly 5 lejért 
adták kilóját, idén nyáron pedig 
15 lej is volt egy kiló áfonya, és 
gyakran még ezen az áron sem volt 
könnyű beszerezni” – magyarázza. 
A másik nehézség a szörpökhöz és 
lekvárokhoz adagolt cukor árának 
drágulásához fűződik. „Tavaly 2,5-
2,6 lejért vettem a cukor kilóját, 
idén 5 lej feletti áron. De az áfonya 
ára is megháromszorozódott. Már-
pedig, ha egy kiló áfonyából nem 
tudom kihozni az üveg lekvár árát, 
akkor nem nyereséges az egész” – 
sorolja Iván. Saját ültetvénnyel is 
próbálkozik: egy 14 áras parcellát 
már beültetett ribizlivel, jövőre 
szintén egy hasonló nagyságú te-
rület betelepítését tervezi, ami vár-
hatóan a második vagy a harmadik 
évben fordul termőre. 

Fókuszban a turisták
Ami a csíkkozmási manufaktú-

rában készülő lekvár és szörp érté-
kesítését illeti, a fiatal vállalkozó első 
helyen a turizmust, második helyen 
a vásárokat nevezi meg. Termékei 
nagy részét a nyári időszakban a 
Magyarországról Székelyföldre lá-
togató turisták vásárolják meg, de 
Tusnádfürdőn több panzió, ven-
déglő és cukrászda is ügyfelei közé 
tartozik, míg néhány viszonteladón 
keresztül a gyümölcskészítmények 
a fontosabb turistautak melletti 
boltokban is megtálalhatóak, a 
Szent Annától a Gyilkos-tóig. Ta-
valy – debütálóként – első vására 
az őszi bukaresti IndAgra volt, 
amin a Székelyföld-stand kiállító-
jaként aztán idén is részt vett. Az 
ízlésesen, fajtától, illetve cukor- és 
mézfelhasználástól függően más-
más színű, vászonanyaggal lekötött 
üvegeknek a bukaresti látogatók 
sem tudtak ellenállni. Ráadásul Bu-
karestből mára egy székely terméke-
ket forgalmazó, viszonteladói üzleti 
kapcsolatra is szert tett.

Bevált a székely termék logó
Sokat hozott a konyhára a Szé-

kely Termék védjegyhasználati jog 
megszerzése is. „Azok a termelők, 
akik rendelkeznek a Székely Termék 
minősítéssel, több előnyt is élvez-
nek. Egyrészt díjmentesen és rend-
szeresen hívják őket kiállításokra, 
vásárokra. Másrészt olyan piacokat 
nyitnak meg előttünk – például a 
magyarországi CBA, Cora felé –, 
amelyet a hozzám hasonló kister-
melő nem tudna egyedül elérni. Én 
ugyan a termelésem kis mennyisége 
miatt az utóbbi lehetőséggel nem 
éltem, de a Székely Termék brand 
haszna a kapott reklám- és promó-
ciós segítséggel, a hivatalos honla-
pon való jelenléttel mindenképpen 
megmutatkozik” – magyarázza 
Vitos Iván. A térségre utaló piros-
fekete embléma  ráadásul – teszi 
hozzá a vállalkozó – a magyaror-
szági turisták „megfogásában” is jó 
szolgálatot tesz, serkentve a Székely 
Termék megjelölésű áruk forgalmát 
és a termelők boldogulását.

domján Levente

HIBAIGAZÍTÁS
A Hargita Népe december 12-i lapszámában tévesen jelent meg 

a hirdetés. Az érintettek szíves elnézésé kérjük.

A hirdetés alább helyesen:
Az Országos Réz-, Arany és Vas, Minvest Rt.-Balánbányai Fiókja
Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi Törzs-

könyvbe J19/31/1990-es szám alatt (CUI RO11418778), a Management 
Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL (Iaşi, Nicolina sétány 82. szám) jogi 
felszámoló révén – képviselve a Hargita megyei Törvényszéknél lévő 
2139/96/2007-es ügycsomóban 2009. február 16-án meghozott 272-es ha-
tározat alapján kinevezett Mititelu Corneliu által – nyílt árverésen eladja az 
adós cég aktíváit. Erre az árverésre a 2006/85-ös törvény előírásai, valamint a 
hitelezők 2011. november 11-i ülésének határozata alapján kerül sor.

11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzéke meg-
található a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén, valamint meg-
tekinthető a jogi felszámoló honlapján (www.insolventa.ro).

12 órakor – 
Tartótámból származó ócskavas, körülbelül 10 500 kg, indulási ára az 

árverésen 1 lej / kg  
Elektromos kábelekből származó alumínium hulladék, körülbelül 19 

500 kg, indulási ára az árverésen 2,5 lej / kg
ÖSSZESEN 59 250 lej.
Az árverésre a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén (Bánya 

utca 1. szám) kerül sor 2011. december 16-án összhangban a 2006/85-ös 
törvény előírásaival, valamint a hitelezők 2011. november 11-i közgyűlé-
sén elfogadott határozataival. 

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és egy meglá-
togatási protokollum aláírása alapján, amelyben szerepel a bizalmassági 
kikötés is. A programálás céljából az ajánlattevőknek a 0232–243864-es 
faxszámon kell bejelentkezniük vagy e-mailen iasi@insolventa.ro címen. 

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál,
a 0744–610058-as telefonszámon (Szász László igazgató)

vagy a Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL-nél
a 0232–212231-es, 0232–243864-es és a 0755–132470-es telefonszámokon.

Vitos iván lekvár- és szörpkészítményeivel a bukaresti indAgra vásáron. Csíkkozmásról induló gyümölcssiker fotó: domján levente


