
A hagyományos sertésfaj-
ták tenyésztését ösztön-
ző kormányprogramról a 

kormány szerdai döntését kö-
vetően Török Jenőt, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Igaz-
gatóság vezetőjét kérdeztük. 
Mint tőle megtudtuk, intézmé-
nyük még nem kapta meg a 
program végleges formáját tar-
talmazó dokumentumot, de a 
kormányülés során elhangzot-
takról már értesültek. A leg-
fontosabb tudnivalók között 
említette, hogy azok a gazdák, 
akik mangalica vagy báznai 
tenyésztéséhez fognának ket-
tő és tíz közötti páros számú 
malacot igényelhetnek – eze-
ket ingyenesen kapják majd 
meg. A tenyésztőknek szerző-
dést kell kötniük valamely hús-
feldolgozóval, s a legkevesebb 
130 kilósra hizlalt mangalica- 
és báznai sertésállomány fe-
lét előre meghatározott áron 
át kell adniuk annak – a másik 

felével saját belátásuk szerint 
rendelkeznek. Emellett a leg-
kevesebb 10 kilós malacokat 
biztosító sertéstenyésztőknek 
ellenértékként az állam 250 le-
jes támogatást biztosít egye-
denként – sorolta. 

Kevés a törzskönyvezett állomány 

Arra is kitért az intézmény-
vezető, hogy első lépésként 
alakítanak egy háromtagú,  
szakemberekből álló bizott-
ságot, amely felleltározza a 
kocákat, azokat is, amelyek-
nek nincs törzskönyvük. Azok 
a törzskönyvezetlen serté-

sek ugyanis, amelyek megfe-
lelnek a mangalica és báznai 
fajtajellegzetességeinek, nyil-
vántartásba kerülnek, és akár 
törzskönyv nélkül is részt ve-
hetnek a programban. Ez segít-
séget jelent már csak azért is, 
mert mindeddig mintegy ötven 
gazdaságot írtak össze, ahol 
az említett fajtákat tenyész-
tik, és ebből mindössze három 
rendelkezik törzskönyvezett 
állománnyal. Megjegyezte, a 
kormányhatározat életbe lépé-
sét követően kilencven nap áll 
majd a rendelkezésükre e hely-
zet megoldására, a tenyésztők 
jelentkezésére. 

Várják az érdeklődőket 

Második lépésként majd fel-
mérik az érdeklődő feldolgo-
zókat, vágópontokat, illetve 
azokat a gazdákat, akik a ser-
tésnevelésben vállalnának sze-
repet – bocsátotta előre Török 
Jenő. Kérdésünkre továbbá be-
ismerte, a vágóhidak tekinte-
tében rosszul áll a megye, de 
bíznak benne, hogy mivel vá-
gópontok is jelentkezhetnek 
a programba, nem lesz szük-
séges más megyében értéke-
síteni az itt nevelt sertéseket.  
Megjegyezte, esetükben ez a 
program legérzékenyebb pont-

ja, de igyekeznek megoldást 
találni rá. További informáci-
ókról érdeklődni, illetve a prog-
ramba kocákkal jelentkezni a 
megyei mezőgazdasági igaz-
gatóságon és a megyei fajtane-
mesítési és szaporodásbiológiai 
hivatal (OARZ) székhelyén le-
het. Egyébként az állami tá-
mogatást három évig tervezi 
működtetni a kormány, idén-
re 4,6 millió lejt különített el er-
re a célra.
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De minimis a báznai és mangalicasertések tartásának népszerűsítésére

A fajtaprogram legérzékenyebb pontja

Mangalica malacok. Az induló kormánytámogatás révén ingyen kaphatják meg a gazdák

Elfogadták a báznai 

és mangalicasertések 

tenyésztésének fel-

lendítését szolgáló De 

minimis-programra 

vonatkozó kormány-

határozatot. Jelenleg 

már zajlik a báznai és 

mangalicatenyésztők 

összeírása Hargita me-

gyében − lehet jelent-

kezni is.

REKLÁM

A reformáció legifjabb egy-
házának, az unitáriusnak a 
zsinata 2002-ben január 13-
át a vallásszabadság emlék-
napjává nyilvánította. Az idei 
egyházi ünnepen, Tordán há-
laadásra és emlékjelhagyásra 
gyűlnek össze az unitáriusok, 
a testvéregyházak és meg-
hívottak: a vallásszabadság 
törvénye kihirdetésének 450. 
évfordulóján nyitják meg a ju-
bileumi emlékévet. A Duna 
Televízió szombaton fél tizen-
egytől élő adásban közvetíti az 
eseményt.

Gyökerek

Az 1568. január 6-án kezdő-
dött, és január 13-áig lezárult 
tordai országgyűlés kimondta a 
katolikus, az evangélikus, a re-
formátus és az unitárius vallás 
szabadságát és egyenjogúságát, 
és ezzel a világon elsőként hir-
dette meg a vallási toleranciát. 
A Magyar Unitárius Egyház az 
1568. évi tordai országgyűlés 
vallásügyi határozatától szá-
mítja létét.

Az erdélyi történelmi egyhá-
zak együttműködésében sorra 

kerülő szombati megemléke-
zésre a Székelyudvarhelyi és 
Székelykeresztúri Unitárius 
Egyházkörből több százan ké-
szülnek. A rendezvényen jelen 
lesz Kövér László, a Magyar 
Országgyűlés elnöke, Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere, valamint Németh 
Zsolt, az Országgyűlés Külügyi 
Bizottságának elnöke. 

A kezdőimát és a miatyánkot 
Bálint-Benczédi Ferenc uni-
tárius püspök mondja, majd 
felolvassák az Erdélyi Ország-
gyűlés 1568. évi vallásügyi ha-
tározatát. Ünnepi beszédet 
mond az unitárius főpásztor, 
Jakubinyi György Miklós ér-
sek, Kató Béla, Reinhart Guib, 
Csűry István, Adorjáni De-
zső Zoltán püspökök, a Román 
Ortodox Egyház és a Román 
Görög Katolikus Egyház kép-
viselői, Bogárdi Szabó István 
püspök, Farkas Emőd főgond-
nok, Victor Opaschi romániai 
egyházügyi államtitkár, Kele-
men Hunor, az RMDSZ elnöke 
és Kövér László, az Ország-
gyűlés elnöke. A hálaadó ün-
nepség keretében felavatják 
a Liviu Mocan szobrászmű-

vész által készített Vallássza-
badság Emlékművét a római 
katolikus templomkertben. A 
megemlékezés a tordai szín-
házban és a Jósika Miklós 
Elméleti Líceumban zajló ál-
lófogadással, valamint a jeles 
eseménynek emléket állító, 
Körösfői-Kriesch Aladár által 
készített festmény megtekin-
tésével zárul a helyi múze-
umban.

Székelyudvarhelyi ünneplés

„A hit Isten ajándéka” mottó-
jú emlékév folyamán több alka-
lommal tart közös ünneplést a 
két udvarhelyi unitárius egy-
házközség – tudtuk meg Rüsz 
Domokos lelkésztől. Az első-
re január 14-én, vasárnap dél-
előtt tizenegy órától kerül sor 
a Bethlen-lakótelepi unitári-
us templomban. Az ünnepi is-
tentiszteleten igét hirdet Simó 
Sándor belvárosi lelkész, a Szé-
kelyudvarhelyi Unitárius Egy-
házkör esperese. A kulturális 
műsort követően a tanácste-
remben szeretetvendégséggel 
zárják a vallásszabadság helyi 
ünnepét.

A vallásszabadság jubileumi ünneplése

A hagyományos 
fajtákról 
A mangalica zsírsertés az 
egyetlen magyar őshonos 
sertésfajta, amely az 1800-
as években jött létre. A fajta 
virágkorát az 1950-es évekig 
élte. A fogyasztói szokások 
megváltozása és a hússerté-
sek elterjedése miatt jelen-
tőségét az 1960-as évekre 
elvesztette és az egyedszám 
rohamosan csökkenni kez-
dett. 1991-ig a mangalica 
csaknem kihalt, kevesebb 
mint 200 tenyészállat volt 
belőle az egész világon – ol-
vasható a www.mangalica.
com oldalon. A báznai – fe-
kete, első lábai körül és afö-
lött keresztbe világos csíkot 
viselő – sertésfajtát manga-
licakocák és berkshire kanok 
keresztezésével tenyésztet-
ték ki 1872-től a Szeben me-
gyei Báznán. A mangalicánál 
jobb hústermelésre képes 
fajtát hamar megszerették 
főként Medgyes, Segesvár, 
Szeben, Fogaras környékén 
– írják a www.porci-bazna.ro 
honlapon. 
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