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Már 150 gazda kérte a vegyszermentes termelést igazoló bizonyítványt

Eredményes összefogás

Búcsú nélkül mentem én el tőletek,
Nem búcsúzom, ma is élek köztetek.

Szíveteket ne eméssze fájdalom,
Vigasz legyen, hogy örökké álmodom.”

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drá-
ga jó gyermek, férj, édesapa, testvér, nagyapa, sógor, apatárs, rokon, szomszéd és jó barát,

Koncsag Lajos

szerető szíve életének 68., házasságának 40. évében, 2018. április 17-én 9 órakor tragikus 
körülmények között megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2018. április 
20-án de. 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentmártoni ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család – Csíkszentsimon

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. (Juhász Gyula)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, rokon, 
szomszéd és jó ismerős,

Fehér Juliánna

szerető szíve életének 79. évében, 2018. április 18-án megszűnt dobogni. Temetése 2018. ápri-
lis 20-án 14 órától lesz a Kalász negyedi temető ravatalozójából. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott! Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. A gyászoló család

„Megállt egy fáradt szív, mely értünk dobogott,
megpihent két dolgos kéz, mely értünk dolgozott.

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, és örökké ott marad.”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó 
édesapa, nagyapa, dédnagytata, testvér, rokon, ismerős és jó barát,

Dáné Lajos

életének 91., özvegységének 8. évében, 2018. április 18-án, rövid betegség után csendesen 
elhunyt. Egész életében fáradtságot nem ismerve, önfeláldozóan munkálkodott azokért aki-
ket szeretett, de a kiszabott esztendők leteltek, ereje ellankadt. A lelke Istennél nyugalom-
ra talált. Drága halottunk földi maradványait 2018. április 20-án, pénteken délután 2 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a református egyház szertartása szerint, a bágyi családi ház-

tól a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! A gyászoló család – Bágy

Összefogtak a Gyimes-völgyi 
gazdák, hogy az általuk meg-
termelt élelmiszer egészsé-

gesebb legyen és mezőgazdasági 
termékeikért magasabb árat kap-
janak. Az év elején elindult kezde-
ményezés hatására három község 
– Gyimesbükk, Gyimesközéplok és 
Gyimesfelsőlok – mintegy 150 gazdá-
ja jelezte, hogy alapító tagként beáll-
na a Gyimes-völgyi bioegyesületbe, 
amelyet rövidesen bejegyeztetnek. 
A közös elképezelés elindítója a 
felsőloki Farkas Tibor, aki az előz-
ményekkel kapcsolatban kifejtette: a 
Gyimes völgyében gazdálkodók több-
sége vegyszermentesen termel, ter-
mékeiket mégis nehezen és olcsón 
tudják értékesíteni.

A különböző élelmiszer-feldolgo-
zóknak eladott biotermékeket – a te-
jet és a húst – a nem bio minőségű 
alapanyagokkal vegyesen dolgoz-
zák fel, így nem is kapnak érte több 
pénzt. Ennek tükrében szinte pocsé-
kolásnak tűnik a gyimesi alapanya-
gokat ilyen alacsony áron értékesíte-
ni. A bioegyesület létrehozását szor-
galmazó fiatal gazda emiatt döntött 
úgy, hogy a Gyimes völgyében meg 
kellene állítani ezt a folyamatot, és 
nagyobb méretű biotermelést, illetve 
értékesítést kellene elindítani.

Farkas Tibor január közepén gaz-
dafórumot szervezett, ahol az érdek-
lődő gazdák sok mindent megtud-
hattak a biotermelésről, illetve az ér-
tékesítés lehetőségeiről. A mintegy 
száz résztvevő elégedetten távozott, 
és a hónap végére már nyolcvanan 
jelezték: csatlakoznának az új egye-
sülethez. Azóta százötvenre nőtt az 
érdeklődők száma. A kezdeményező 
azért várt mostanáig a civil szervezet 
bejegyzésével, hogy minél több gazda 
érezze magáénak, és a közösen meg-
fogalmazott ötleteket az alapító ok-
iratba is vezessék be.

Számítanak a fiatalokra is

Az egyesület célja segíteni a terme-
lőket a biogazdálkodás útján való el-
indulásban, ehhez konkrét tanács-
adást kínálnak, illetve a biogazdálko-
dásra való átálláshoz szükséges do-
kumentáció összeállításában is segí-
tenek. A biominősítések megszerzé-
se után az egyesület segít az értéke-

sítésben, illetve támogatja a gazdákat 
a fejlődés lehetőségeinek felkutatásá-
ban. Mivel azt szeretnék, hogy egy-
szerre minél több gazda tegye meg az 
első lépést és váljon biogazdává, ar-
ról döntöttek, hogy az egyesület alap-
szabályába belefoglalják: az idén je-
lentkezők tagsági díjához képest a 
következő években csatlakozóknak 
nagyobb összeget kell majd fizetni-
ük. A tagsági díjat az egyesület mű-
ködésére és a gazdák megsegítésé-
re fordítják. 

Farkas Tibor elmondta: május kö-
zepéig fogadják az érdeklődőket. Ad-
dig lehet ugyanis benyújtani a doku-
mentációt a biominősítés megszerzé-
séhez, és a biotermelésre való átál-
lást támogató mezőgazdasági jutta-
tás is addig kérelmezhető. Az agrár-
támogatási szabályozás alapján má-
jus 16-tól két évig szakemberek tart-
ják megfigyelés alatt a biogazdálko-
dásra pályázó gazdaságokat. A tü-
relmi időszak után, akik megkapták 
a minősítést – és a vállalt feltételek-
hez tartják magukat –, termékeiket 
bioáruként értékesíthetik.

„Számítunk a Nyugatra vándorolt 
fiataljainkra is. Reménykedünk, hogy 
a megszerzett tapasztalattal, tenni 
akarással és a megtakarított pénz-
zel hazatérve jobb jövőt teremthet-
nek maguknak és mindnyájunknak 
itt, a Gyimes völgyében. Mottóként 
vállaljuk: egészséges élelmiszert a 
vásárlóknak, megélhetést a gazdák-
nak és reményt fiataljainknak” – fog-
lalja össze egyesületük hívó szavát 
Farkas Tibor.

A bizalom minden előtt 

A felsőloki gazda szerint jelenleg is 
hagyományos gyimesi bioterméke-
ket állítanak elő, de minősítés hiá-
nyában csak az első két jelzőt hasz-
nálhatják. Terveik szerint már a mi-
nősítés megszerzése előtt értékesí-
tik termékeiket, hogy mire bioter-
méket tudnak előállítani, alakuljon 
ki bizalmi viszony a felvásárlókban 
a gyimesi termékek iránt. Közben 
a már bejegyzett biotermékek pi-
acra jutását is megszervezik: mint-
egy tucatnyi olyan kosteleki gazda 
akar csatlakozni a Gyimes-völgyi 
bioegyesülethez, aki korábban már 
megszerezte a minősítést, de felvá-

sárló piac hiányában egyelőre nem 
tudja bioként értékesíteni terméke-
it. Ez nemcsak a kosteleki gazdák 
számára előnyös, hanem a Gyimes 
völgyében élőknek is, hiszen láthat-
ják: van igény a vegyszermentes ter-
melésre. 

Az elmúlt hetekben már egyez-
tettek biominősítést végző cégekkel, 
az egyikkel sikerült is megállapod-
ni. Nem ez volt a legolcsóbb megol-
dás, de a jelenlegi gazdaszámmal 40 
százalékos kedvezményt sikerült ki-
alkudniuk az eredeti árból. A tér-
ségszintű együttműködés nemcsak 
a minősítés megszerzésében jelent 
majd előnyt, hanem az értékesítés-
ben is, ha a megfelelő minőség mel-
lé kellő mennyiség társul. Egyelőre a 
tej- és hústermeléssel foglalkozó gaz-
dák vannak többségben a völgyben, 
és néhány bioméhész tevékenyke-
dik a térségben, de sok lehetőség rej-
lik az erdei gyümölcsök, a gombák és 
a gyógynövények értékesítésében is.

Polgármesteri támogatás 

Megkerestük Pap Imrét, Gyimes-
felsőlok és Gergely Károly, Gyimes-
középlok polgármesterét, akik üd-
vözölték a biotermesztési kezdemé-
nyezést, de a hátulütőjére is figyel-
meztettek. Pap Imre úgy látja, csak a 
hivatalosan elismert biotermelés je-
lenthet garanciát a gazdáknak arra, 
hogy termékeikért valamivel jobb, ki-
fizetődőbb árat kapjanak, mint eddig. 
A község 1200 portája közül mintegy 
750-ben igényelnek mezőgazdasá-
gi támogatást, és ezek mintegy fele 
a gazdálkodásból él meg. Tehát nagy 
szerepe volna a termékek magasabb 
felvásárlási árának. Gergely Károly jó 
tanácsként a kezdeményezés egyik 
buktatójára is rámutatott: a későbbi 
magasabb értékesítési árért évekig 
eleget kell tenni a biotermelés feltét-
eleinek. Emiatt azt javasolja, minden-
ki jól gondolja meg döntését mielőtt 
belevágna. „Egyéb helyi munkale-
hetőség hiányában Gyimesközéplok 
családjainak jelentős része – a lakos-
ság 60-70 százaléka – ma is a me-
zőgazdálkodásból él” – magyaráz-
za a helyi viszonyokat a község pol-
gármestere.

Kömény Kamilla

Mivel külön-külön nehezen boldogultak, közösen próbálnak érvényesülni a 

Gyimes-völgyi mezőgazdasági termelők: egy gyimesfelsőloki gazda kezdeménye-

zésére bioegyesületet hoznak létre. Eddig 150 gazda jelentkezett.

Elhalálozás

Kolozsvárra „látogat” a vidék

Az Aranyosszéki Gazdák Egyesülete 12. alkalommal szervezi meg a tavaly 
már nagy sikernek örvendő Bejön a vidék! – Erdélyi helyi termékek vásá-
ra elnevezésű programot április 21–22. között, 9-től 18 óráig Kolozsvár bel-
városában, a Fogoly utcában. A szervezők célja, hogy a Kolozsváron lakók is 
megismerkedjenek a térség helyi termékeivel, s lehetőséget biztosítsanak 
a termelőknek arra, hogy bemutatkozzanak a széles közönség előtt – tájé-
koztatott közleményében az Aranyosszéki Gazdák Egyesületének sajtóiro-
dája. Az immár hagyományosnak nevezhető vásáron megtalálhatóak lesz-
nek a tejtermékek, a friss zöldségek, befőttek, savanyúságok, házikenyér, 
mézek és más, őstermelői és kézműves termékek.

Megtorpant a kormány által meg-
hirdetett sertéstenyésztési program 
Hargita megyében, mivel a hétfőn, áp-
rilis 16-án lejárt határidőig egyetlen 
húsfeldolgozó sem jelentkezett, így a 
folytatás kérdésessé vált. Mint isme-
retes, minimum kettő, maximum tíz 
ingyen malacot ad a kormány azok-
nak az állattenyésztőknek, akik bi-
zonyos feltételek mellett vállalják a 
mangalica és a báznai sertésfajták 
hizlalását. A tenyésztőknek szerző-
dést kell kötniük valamely húsfeldol-
gozóval, s ennek értelmében a leg-
kevesebb 130 kilósra hizlalt man-
galica és báznai sertésállomány fe-
lét előre meghatározott áron át kell 
adniuk nekik. Fekete Endre, a Har-
gita Megyei Mezőgazdasági Igazga-
tóság munkatársa lapcsaládunk ér-
deklődésére elmondta, összesen 137 
megyei gazda iratkozott be a prog-
ramba, ebből 22 sertéstenyésztő 519 
mangalica malacot ajánlott fel el-
adásra, míg 115 gazda 1040 báznai 
és mangalica malac továbbnevelését 
vállalná. A felajánlott malacok szá-
mát tekintve a szomszédos megyék 
adataihoz képest Hargita megye az 
első helyen áll. A szakember azon-
ban rámutatott, a program működé-
séhez nemcsak az eladók és tovább-
nevelők szükségesek, hanem olyan 
húsfeldolgozók is, amelyek vállalják a 
továbbnevelt malacok felének a felvá-
sárlását. Hargita megyében azonban 

sem vágópont, sem feldolgozó nem je-
lentkezett a programba, amelyet hiá-
nyukban egyelőre nem lehet elindí-
tani – részletezte Fekete Endre. Ma-
gyarázatul hozzáfűzte, ez nemcsak 
tenyészállat-nevelési program, emi-
att elengedhetetlen, hogy a tovább-
nevelt állatok húsa feldolgozásra ke-
rüljön. A kialakult helyzet miatt egy-
előre nem tudni, hogy beindulhat-e a 
program a megyében, az igazgatóság 
munkatársait még nem tájékoztatták 
erre vonatkozóan. Azt is megtudtuk 
az illetékestől, hogy országos szin-
ten is mindössze 23 feldolgozó jelent-
kezett a programba, ami rendkívül 
kevésnek számít. A visszafogott ér-
deklődés okával kapcsolatban Fekete 
Endre kifejtette, egyrészt azért ma-
radhattak távol a feldolgozók, mivel a 
hizlalt disznókat a már most megsza-
bott kilónkénti 11 lejes áron kellene 
felvásárolniuk – ez az ár már most is 
magas, és nem lehet tudni, hogy más-
fél év alatt hogyan alakul. Az okokhoz 
továbbá hozzájárulhatott az is, hogy 
nincs Hargita megyében egyetlen ál-
landó vágópont sem, így ha feldolgo-
zó jelentkezett volna is, az állatokat 
a szomszédos megyékben kellett vol-
na levágatni – ami a költségeket emel-
te volna. Mindezek mellett a régióban 
nem népszerű a mangalica húsának 
fogyasztása sem – tette hozzá. 

K. K.

Kérdésessé vált a sertésprogram

Vegyszermentes vidék. Eddig másfél száz gazda lépett be a a Gyimes-völgyi bioegyesületbe
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