
Egyed András gyergyószent
miklósi vállalkozó kezdetekben 
csupán forgalmazója volt a 
mélyfagyasztott termékeknek, 
később – látva a keresletet – 
gépeket vásárolt és egyéni re
cept alapján mélyfagyasztott 
gombóc gyártásához kezdett. A 
szilvával, tehéntúróval és mo
gyorókrémmel töltött félkilós, 
egykilós kiszerelésben forgal
mazott gombócokat és derelyé
ket egyelőre Hargita és Maros 
megye élelmiszerüzletei ben 
vásárolhatják meg az érdeklő
dők; a vállalkozó azonban ter
jeszkedni akar, és a kínálatot is 
bővíti.

Jánossy Alíz 
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Mélyfagyasztott hasáb bur 
gonya gyártásával in dult 
a gyergyó szent mik lósi 

vállalkozás 2005ben. A 2007es 
uniós csatlakozással azonban a 
külföldről behozott, olcsóbb ha
sábburgonya megjelenésével is 
szembesülniük kellett. „Az már 
jóval olcsóbb volt, mint ahogy 
mi elő tudtuk állítani” – magya
rázta a kezdeteket Egyed András 
vállalkozó. Mivel a hűtőkapaci
tásuk megvolt, mélyfagyasztott 
termékek forgalmazására álltak 
rá. Hamar kiderült, hogy a Ma
gyarországról behozott szilvás 
gombócra nagy a kereslet, ám a 
vállalkozó azt is tudta, hogy nagy 
mennyiséget nem lehet „házi 
módszerekkel” előállítani, ehhez 
gépek kellenek.

Kínából hozott 
gombócgyártó gép
„Az interneten keresgéltem 

olyan gép után, ami gombócot 
gyárt” – fejtegette a vállalkozó, 
amit végül a megfelelő gyártócég 
révén Kínában talált meg. Mivel 
nem akart úgy vásárolni gépet, 
hogy nem is látta működés köz
ben, Kínába utazott, és – mint 
mesélte – derültséget keltett a 
távolkeleti országban, amikor 
elmondta: szilvával akarja tölteni 
a gombócot, ott ugyanis hússal és 
zöldséggel töltik. A gombócgép 
hatalmas húsőrlőhöz hasonlít, 
ám míg egyik felén berakják a 
begyúrt tésztát és a darált, fahéj
jal ízesített szilvát, addig a másik 
végén potyog a gombóc. Körü

lötte négyöt hölgyalkalmazott 
serénykedik: rakják a tésztát és a 
tölteléket, illetve tálcákra szedik 
és szétválasztják a gombócokat, 
derelyéket.

Elmondta, a gépezetek meg
vásárlása és a termelés elindítása 
hozzávetőleg 80 ezer eurójába 
került, amit saját beruházásként 
valósított meg. Ezt követően 
már csak egy jó recept hiány
zott, amivel beüzemelni lehetett 
a gépet. „Jól jött a szakácskép
zettségem és a Magyarországon 
szerzett tapasztalat” – vallja a 
vállalkozó, nem titkolva, hogy 
felajánlottak neki ugyan egy 
gombócreceptet, azonban olyan 
árban, hogy inkább maga látott 
hozzá a kísérletezéshez. A közel 
két hónapig tartó kísérletezés 
eredménye egy lisztből, burgo
nyapehelyből, tojásból és vízből 
álló tészta lett, amihez a szilvát 
darálva adagolják hozzá, hogy a 
gombócok egyforma méretűek 
legyenek. Mellesleg, a szakács
vállalkozó nem állt le a kísérlete
zéssel, ugyanis jelenleg a „böjtös”, 
azaz a tojás nélküli gombóctész

ta fejlesztésén dolgozik, illetve 
hamarosan piacra kerül a hússal 
töltött gombóc is. Lényeges tu
lajdonsága az Egyed András ál
tal előállított gombócnak, hogy 
egyáltalán nem tartalmaz tartó
sítószert és egyéb ízfokozó adalé
kokat. A tartósítást mélyfagyasz
tással érik el, a végtermékért egy 
évig vállalnak garanciát.

Terjeszkedés, új piac
A napi 1500 kilogramm ka

pacitású gép egyelőre nincs ki
használva maximális hatásfokon, 
ugyanis jelenleg 14 alkalmazott 
egy váltásban 400 kiló szilvás, édes 
túrós és mogyorókrémes gombó
cot, illetve derelyét állít elő. Ezt 
elsősorban a Hargita és Maros 
megyei élelmiszerboltokban for
galmazzák egyszerű áttetsző cso
magolásban, csupán a címkén lát
ható jegesmedvés logó árulkodik 
arról, hogy a Kendyks Prod Kft. 
terméke. A vállalkozónak egyéb
ként szándékában áll terjeszked
ni, előtte azonban a Székely vagy 
Góbé termék védjegyet szeretné 
megszerezni termékeinek.
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Gombócgyár a város végén

> Szegényes lesz az aszály miatt a 
jövő évi búzatermés. Nagy valószínű
séggel megsínyli az aszályt a jövő évi 
búzatermés – állítja Valeriu Tabără 
mezőgazdasági miniszter. A tárcaveze
tő szerint jelenleg azonban ebből még 
nem lesz nagy probléma, mivel az or
szágnak a belső fogyasztás fedezésére 
három esztendőre elegendő tartaléka 
van. Gond akkor lehet – tette hozzá a 
tárcavezető –, ha a következő évben is 
szárazság lesz. A jövő évi repcetermés
ről azonban az őszi csapadékhiány mi
att már nem is érdemes beszélni, ebből 
kifolyólag a miniszter jövőre az olajos 

növény kapcsán magas árakra számít. 
Hozzátette, a szaktárca figyelemmel 
követi a különböző típusú termények 
fejlődését is, és előrejelzést készít, mi
lyen hatással lehet az aszály az ország 
mezőgazdaságára.

Az Országos Meteorológiai Intézet 
legfrissebb jelentése szerint azonban 
tovább folytatódik a száraz, aszályt 
okozó időjárás: az intézet előrejelzé
se szerint csapadékra az előttünk álló 
kéthetes időszakban sem lehet szá
mítani. Mint arról lapunkban is be
számoltunk, az augusztus óta, immár 
négy hónapja tartó csapadékhiány 

miatt Hargita megyét aszály sújtotta 
övezették nyilváníttatná a Hargita me
gyei Mezőgazdasági és Vidékfejleszté
si Igazgatóság is: a megye különböző 
területein és vetéskultúrák kapcsán 
mért vízhiányról szóló szakértői jelen
tést – mint lapunknak Török Jenő, a 
szakigazgatóság vezetője nyilatkozta 
– múlt héten, kedden juttatták fel a 
minisztériumba.

A szakigazgatóság adatai szerint a 
csapadékhiány a talaj vízellátása szem
pontjából fontos száz centiméteres ta
lajvastagságban négyzetméterenként 
120140 literre rúg, azaz a földekből 

hektáronként átlagosan 1300 köbmé
ternyi víz hiányzik. Az ősszel elvetett 
növénykultúrák fejlődése szempontjá
ból különösen a szeptemberi, novem
beri időszak volt kritikus: szeptem
berben például míg Udvarhely vidé
két teljesen elkerülte az eső, addig a 
Csíkban feljegyzett 3,3 és a gyergyói 
1,8 literes mennyiség is csupán tö
redéke maradt az évszakra jellemző 
3548 literes négyzetméterenkénti 
csapadékmennyiségnek. Ehhez ké
pest november hónapban Csíkból és 
Udvarhelyről is elenyésző, 0,2 literes 
csapadékutánpótlást jeleztek.hí
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gázolajár-táMogatás

Várják a kéréseket
december végéig nyújthatják be igényüket a gazdál
kodók a megyei aPia-irodában a mezőgazdaságban 
felhasznált gázolaj ártámogatására. A jövedéki adó
ból visszatérített támogatás jövőre is literenként 1,2 
lej marad.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

December hónap folyamán várják a jövő esztendőre 
is gázolajártámogatást igénylő gazdák jelentkezé
sét a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós 

és Kifizetési Ügynökségnél – mondta el Haschi András, az 
intézmény igazgatója.

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó
szubvenciója jövő esztendőben is az idei nagyságrendű, azaz 
literenként 1,2 lej marad. „A gazdának már most meg kell 
mondania, hogy hány hektáron, milyen kultúrákat fog ter
meszteni, illetve mekkora állatállománnyal tervez. Ehhez 
lesz igazítva – kvótaszerűen – a gazda részéről negyedéven
ként elszámolható üzemanyagmennyiség is. A literenkénti 
1,2 lejes támogatást utólag kapja, a negyedévenként felmu
tatott üzemanyagvásárlási számlák alapján” – magyarázta 
Haschi. A Hargita megyei APIA igazgatója ugyanakkor a 
közeledő ünnepek miatti munkaszüneti napokra való te
kintettel az év végi torlódások elkerülése érdekében, arra 
kéri a gázolajszubvenció iránt érdeklődő gazdákat, hogy 
kérésletevéseiket ne halasszák az utolsó pillanatokra. Meg
jegyzése szerint az idén támogatásra jogosult 350 gazdál
kodóból a hét elejéig mindösszesen 55en nyújtották be 
gázolajártámogatási kérelmüket. „Különösen felkérem a 
gazdákat, hogy ne várják meg az év végét, a két ünnep kö
zötti időszakot” – ismétli meg kérését Haschi.

A Mezőgazdasági Minisztérium jövő évre leosztott tá
mogatási keretösszegeiben egyébként a növénytermesztési 
ágazat számára 597,226 millió liter gázolaj literenkénti 
1,2 lejes jövedéki adó visszatérítése szerepel, míg az állatte
nyésztőknek nyújtott támogatás 99,720 millió liter kedvez
ményes árú gázolaj vásárlását teszi lehetővé.
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