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Egyre több gazdacsalád fog-
lalkozik Erdélyben kézműves 
termékek előállításával. Ma 
már ezek forgalmazására 
szakosodott vásárok és boltok 
igyekeznek összehozni termelőt 
és vásárlót egyaránt. Az ipari 
mennyiségben kínált termé-
keknél jóval drágább kézműves 
választék gyors terjedésének 
azonban egyelőre határt szab a 
magas ár és a kereskedők érdek-
telensége.

 » MAKKAY JÓZSEF

E rdély-szerte fellendülőben a 
kézműves termékek kínálata. 
Máramarosszigettől Brassóig és 

Gyergyószentmiklóstól Temesvárig 
sok az olyan vásár, ahol házi készíté-
sű sajtot, túrót, mézet, lekvárt, ször-
pöt, házi keverésű teafüvet, hidegen 
sajtolt tökmagolajat és megannyi 
más, a nagyüzemi termeléshez ké-
pest jobb minőségű terméket tud be-
szerezni az egészségesebb életmód 
iránt elkötelezett vásárló.

Az átlagosnál drágább, de kiváló 
minőségű kézműves termékek iránt 
nemcsak vásárlói oldalon, hanem a 
termelők körében is egyre nagyobb 
az érdeklődés. Gáll Erzsébet gyer-
gyószentmiklósi íz- és szörpkészítő 
kisvállalkozó szerint az utóbbi húsz 
évben Székelyföld-szerte látványo-
san megnőtt például az erdei gyü-
mölcsöket feldolgozó háziasszonyok 
száma. „Amikor a kilencvenes évek-
ben elkezdtem ezzel foglalkozni, 
még ritkaságnak számított, hogy 
valaki piacra főzzön lekvárokat. 
2005-ben váltottam ki kisvállalko-
zói engedélyemet, de a székelyföldi 
megyékben még akkor is alig foglal-
koztak forgalmazásra szánt, házi ké-
szítésű ízekkel és szörpökkel. Mára 
gyökeresen megváltozott a helyzet: 
szinte minden székelyföldi faluban 
főznek eladásra is lekvárt, tehát je-
lentősen megnőtt a konkurencia” – 
magyarázza a Krónikának a gyergyói 
házi üzem tulajdonosa.

Ördögi körbe került termelők
Noha termékeit ma már nem pia-
cokon és vásárokon forgalmazza, 
hanem bekerült bioboltokba, illetve 
a Merkúr áruházlánc üzleteibe és 
az Auchan hipermarketek polcaira 
is, Gáll Erzsébet szerint a biominő-
ségű, kézzel kavart gyümölcsízek 
és szörpök iránt még mindig nem 
akkora a kereslet, hogy nyugodt 
körülmények között fenntarthatná 
hat alkalmazottal működő kisvál-
lalkozását. Mivel a biominősítést 
nehéz megszerezni az erdei gyümöl-
csökből készült lekvárok és szörpök 
forgalmazásához – előbb biominő-
sítést kellene kérni azokra az erdő-
részekre, ahonnan az alapanyagot 
begyűjtik, ami messze meghaladja 
egy kisvállalkozó lehetőségeit –, a 
nagyiparinál jobb minőségű, száz-
százalékosan gyümölcsöt tartalma-
zó termékei az áruházak polcain 

árban nem tudnak a jóval olcsóbb 
nagyüzemi ízekkel versenyezni. Van 
ugyan egy vásárlói réteg, amelyik 
ezeket a prémiumtermékeket vá-
lasztja, de számuk a Székelyföldön 
nem akkora, hogy abból egy egész 
vállalkozói réteg meg tudna élni.

A kisvállalkozó is csak addig nyúj-
tózhat, amíg takarója ér. Amint beju-
tott egy áruházláncba, szüksége len-
ne a termékeit futtató és az üzletek 
polcain való elhelyezést ellenőrző 
cégre is, amit viszont nem tud meg-
fi zetni, így a kézműves termelő ördö-
gi körbe kerül. Az elsősorban erdei 
gyümölcsök – fekete és vörös áfonya, 
málna és szeder – feldolgozásával 
foglalkozó cég vezetője, Gáll Erzsé-
bet lapunknak elmondta, nemcsak 
Székelyföldön nehéz talpon marad-
ni, hanem a magyarországi piacra 
is nehéz kijutni, mert a nagybani 
forgalmazók nem tesznek különbsé-
get kézműves és ipari termék között. 
A drágábban kínált áru eleve esélyte-
len egy olyan üzlethálózatban, ahol 
például a Németországból származó, 
termesztett áfonyából készült lekvár 
olcsóbb, mint a székelyföldi erdők-
ből származó vadáfonyatermékek.

Gáll Erzsébet szerint az ágazat szá-
mára nagy gondot jelent az is, hogy 
kevés a kistermelők által elnyerhető 
pályázat. Öt-hat éve hirdettek meg 
egy-egy ilyen pályázatot, amit meg 
is nyert, és a pénzből kimagozógé-
pet vásárolt. Tavaly a Bethlen Gábor 
Alaphoz pályázott, de sikertelenül. 
Többnyire mindent önerőből vásá-
roltak meg, így sokkal nehezebben 
fejleszthető a vállalkozás, mintha je-
lentős pályázati forrásokra is alapoz-
hatnának.

A kistermelői vásár „az igazi”
A Bejön a vidék helyi termelői vásár 
Kolozsváron az utóbbi két évben havi 
rendszerességgel vonzza mind az el-
adókat, mind a vásárlókat. Fancsali 
Ernő, aki a kezdetektől az Aranyos-
széki Gazdák Egyesülete és a Mező-
ségi Gazdák Egyesülete segítésével 
szervezi a termelői sokadalmat, elé-
gedett. Azt mondja, egyre több az ér-
deklődő gazda, aki egy-egy termelői 
vásáron a havi keresetét meg tudja 
szerezni. Kézműves sajtoktól, mézek-
től lekvárokig, szörpökig és friss kerti 
zöldségig széles a kínálat. „Kolozsvá-
ron már kialakult az a céltudatos és 
egyre nagyobb vásárlói réteg, ame-
lyik megkeresi a termelőket, és tőlük 
vásárol. Ezért hoztuk létre állandó üz-
letünket is, ahol főleg a Székelyföld-
ről, Brassóból vagy Szatmár megyé-
ből származó kézműves termékeket, 
ugyanakkor Kolozs megyéből szár-
mazó zöldséget és gyümölcsöt for-
galmazunk” – magyarázza a Króni-
kának Fancsali Ernő. Úgy véli, Kolozs 
megyében egyelőre azért kevesebb az 
egészségügyi engedéllyel rendelkező 
kézműves termelő, mert itt nem folyt 
olyan méretű felvilágosító munka, 
mint a Székelyföldön. Fancsali sze-
rint azonban nem nehéz megszerezni 
az élelmiszeripari kézműves termé-
kekhez az egészségügyi forgalmazási 
engedélyt – termékenként hozzávető-
leg 300 lej a bevizsgálási díj –, és azok 
számára mindenképpen megéri, akik 

komolyan szeretnének ilyen termé-
kek előállításával és forgalmazásával 
foglalkozni.

A Bejön a vidék vásár nagy előnye, 
hogy a termelőknek két napra egy 
jelképes, 15 lejes összeget kell kifi zet-
niük, a vásár valamennyi költségét a 
szervező egyesület pályázza meg ma-
gyarországi forrásokból. A hasonló 
székelyföldi vásárokat a helyi önkor-
mányzatok szervezik. Ahol viszont 
piaci körülmények között kérik meg 
a részvételi árat – például városi pi-
accsarnokokban – , az nem vonzó a 
kézműves kistermelők számára.

Jobb megélhetést biztosít, mint 
a hagyományos mezőgazdaság
Az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesü-
leteinek Szövetsége (EMGESZ) je-
lenleg a kolozsvári és a nagyváradi 
kistermelői kézművesvásárokat üze-
melteti Erdélyben. Míg Kolozsváron 
a vásár havi rendszerességgel mű-
ködik, Nagyváradon évente négy 
alkalommal tudják megszervezni. 
Csomortányi István, az EMGESZ or-
szágos elnöke, az Érmelléki Gazdák 
Egyesületének vezetője lapunknak 
arról beszélt, hogy jövő évtől Nagy-
várad belvárosában biztosítanak 
állandó helyet a kézműves termelők 
vásárának, amit jelenleg különböző 
események kapcsán tartanak meg. 

NAGY LEHETŐSÉGEKET LÁTNAK A HÁZI ÍZEKET KÍNÁLÓ KISTERMELŐK PIACHÓDÍTÁSÁRA, ÁM MÉG SOK A BUKTATÓ

Sokan bíznak az erdélyi kézműves termékekben

Készül az áfonyalekvár Gáll Erzsébet gyergyószentmiklósi íz- és szörpkészítőnél

Csomortányi szerint ez a változás 
jelentős löketet adhat a kézműves 
termékek partiumi fejlődésének.

„Aki elkötelezett, és ügyesen 
csinálja, az a családja számára 
biztos jövedelmet szerez a házi-
lag előállított élelmiszerekből. Ez 
a termelői kör nem arra törekszik, 
hogy üzletláncokba kerüljön be, 
hanem vásárokban és kisebb bol-
tokban forgalmazza termékeit. 
Tapasztalatom szerint a bevéte-
lekből a gazdák sokkal jobban 
meg tudnak élni, mint a hagyo-
mányos szántóföldi növényter-

mesztésből vagy állattenyésztés-
ből” – fogalmazott a Krónikának 
az EMGESZ elnöke.

A nagyváradiak is egy állandó 
boltot szeretnének működtetni a 
gazdák kézműves termékeinek 
forgalmazására még akkor is, ha 
tisztában vannak vele, hogy ennek 
fenntartására Kolozsváron ma na-
gyobb esélyek vannak. A kincses 
városban magasabbak a keresetek, 
így nagyobb a prémiumtermékek 
iránt érdeklődő vásárlóközönség, 
de a gazdaszervezetek vezetői ab-
ban bíznak, hogy előbb-utóbb Er-
dély minden nagyobb városában si-
kerül majd meghonosítani egy-egy 
hasonló üzletet.

 » Gáll Erzsébet 
lapunknak el-
mondta, nemcsak 
Székelyföldön 
nehéz talpon 
maradni, hanem 
a magyarországi 
piacra is nehéz 
kĳ utni, mert a 
nagybani forgal-
mazók nem tesz-
nek különbséget 
kézműves és ipari 
termék között.

 » „Aki elköte-
lezett, és ügye-
sen csinálja, az a 
családja számára 
biztos jövedel-
met szerez a há-
zilag előállított 
élelmiszerekből” 
– fogalmazott 
Csomortányi Ist-
ván, az EMGESZ 
elnöke.




