
2 0 1 9 .  N O V E M B E R  2 5 . ,  H É T F Ő A K T U Á L I S 3#gasztrofesztivál  #sertéstartás  #gazdasági fórum

Élő örökségünk a mangalica
A gasztrofesztivál elsődleges célja a fajta népszerűsítése
• Kétnapos gaszt-
rofesztivállal nép-
szerűsítették Szé-
kelyudvarhelyen a 
mangalicatermékeket: 
helybéli éttermek 
ebéd- és vacsoramenü-
vel várták a látogatókat 
a Márton Áron téren, a 
mangalicatermékeket 
forgalmazók standjai 
előtt mindkét napon 
hosszú sorok kígyóz-
tak. A mangalica világ-
hírű sertésfajta, amely 
Magyarországon ősho-
nos, törvényileg védett 
háziállatok egyike. 

K O V Á C S  E S Z T E R

A mangalicára egyértelmű-
en van igény, summázott a 
fesztivált szervező Mangali-

catenyésztők Egyesületének elnö-
ke, Kolumbán Dávid, aki szerint az 
emberek tudják, hogy mi a jó, nagy 
kihívás azonban folyamatosan ha-
zai, jó minőségű mangalicatermé-
kekkel ellátni a piacot. A fesztivál 
szombaton szakmai fórummal és a 
tenyésztői egyesület közgyűlésével 
kezdődött. A szervezetet 2011-ben 
alapították, akkor még csak Hargita 
megyei gazdákkal, mára azonban a 
teljes Székelyföldet befogják. „A cél, 

hogy a fajtának őshonos támogatá-
sa legyen Romániában is, akárcsak 
például Magyarországon. A nyu-
gati szomszédoknál már több tíz 
éve reneszánszát éli a mangalica, 
nálunk csak néhány éve fedezték 
fel újra a gazdák” – magyarázta 
a szervező.  Mint megtudtuk, té-
veszme, hogy „igénytelen” fajta a 
mangalica: a táplálék szempont-
jából valóban nem nagy igényű, 
különösebb infrastruktúrát sem 
igényel, egyben azonban lassab-
ban fejlődik, lassabban éri el a vá-
gósúlyt, mint a házi sertés. 

Népszerűsítés és szórakoztatás

A Mangalica Gasztrofesztivál elsőd-
leges célja tehát a fajta népszerűsí-
tése, mindezen túl azonban fontos 
a szórakoztatás is: jövőre ismert 
külföldi séfeket invitálnának 
meg, illetve kulturális és gyerek-
programokkal bővülne a kínálat. 
„Világhírű séfek a mangalica húsát 
a japán kobi marha húsához hason-
lítják. Tehát nagy érték van a ke-
zünkben, oda kell fi gyelnünk, hogy 
fennmaradjon a faj, és hogy szak-
szerűen tenyésszük tovább. Nagy 

a felelőssége a szakegyesületnek, 
hogy ezt az örökséget tovább tudjuk 
adni az utókornak” – hang-
súlyozta Kolumbán Dávid. 
A fesztivál főszervezője a 
Mangalicatenyészők Egye-
sülete, társszervezők a 
Székely Gazdaszervezetek 
Egyesülete, az Udvarhely-
széki Mezőgazdászok Egye-
sülete, Székelyudvarhely Pol-
gármesteri Hivatala, Hargita Megye 
Tanácsa, valamint a magyarországi 
Agrárminisztérium.

Hagyományos és újszerű 
mangalicaétkekkel várták a 
látogatókat a Patkóban
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GERGELY IMRE

Szűkösnek bizonyult a gyergyó-
szentmiklósi Lázár Panzió terme, 

ugyanis sok fi atal élt a lehetőséggel, 
hogy gazdasági szakemberektől, a té-

mával foglalkozó intézmény-
vezetőktől szerezhessen is-
mereteket saját vállalkozás 
indítás lehetőségei, pályá-
zatok terén. Az Itthon is van 
jövő – Ismerjük meg egymást 
fi atal vállalkozók! mottóval 

szervezett fórumot Hargita Me-
gye Fejlesztési Ügynöksége valósította 
meg, partnerségben a Munkáltatók 
Országos Szövetségével és az Arbor 

Vállalkozók Szövetségével. A cél az 
volt, hogy az itt átadott információkkal 
motiválják a fi atalokat, hogy bátrab-
ban vágjanak bele új vállalkozásokba, 
vagy ha már céget vezetnek, ennek 
működéséhez kapjanak segítséget. 

Nem kell panaszkodni

Amint azt Bajkó Tibor, az Arbor ve-
zetője megfogalmazta, akkor mond-
ható el, hogy egészséges gazdasági 
környezet létezik, ha azt látják, hogy 
sok fi atal kezd vállalkozni, és itthon 
igyekszik megvalósítani elképzeléseit, 
itt teremtenek jövőt maguknak. Lehe-
tőség, és ehhez támogatási forma na-
gyon sok van, de megvan az a hibánk, 
hogy egymás vállára borulva panasz-

kodunk és nem vesszük észre a lehe-
tőséget – mutatott rá Barti Tihamér, 
Hargita Megye Tanácsa alelnöke. Sze-
rinte míg Székelyudvarhelyen nagyon 
sikeresen működik inkubátorház, a 
gyergyói emberekben jóval kisebb a 
vállalkozási kedv. Itt is létesítenének 
inkubátorházat, ahol a kezdő cégek 
kedvezményes áron jutnának irodahe-
lyiséghez, jogi tanácsadáshoz, marke-
ting, és könyvelőségi kérdésekben is 
segítséget kapnának, de egyelőre nem 
érzik azt, hogy volna ilyen igény Gyer-
gyóban. Mindenképpen szeretnék 
felébreszteni a vállalkozói hajlamot 
itt is – tette hozzá. A szakmai jellegű 
előadások sorában Király Szabolcs, a 
Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége 
munkatársa mutatta be azt az online 
platformot, amely a Hargita megyei 
cégek, intézmények szolgáltatásait, 
termékkínálatát egy helyen mutatná 
be, de beruházási lehetőségeket is 
megkönnyítve ezzel az ügyfelek és 
más cégek számára.

Vállalkozásra biztatják a fi atalokat
• Ösztönöznék a fiatalokat, hogy saját vállalkozások 
létrehozásával itthon igyekezzenek maguknak megél-
hetést, jövőt teremteni. Ezzel a céllal szerveztek Gyer-
gyószentmiklóson gazdasági fórumot pénteken.

Kunigunda 
hozománya 
Gyergyószentmiklóson ven-
dégszerepel a Csíki Játékszín. 
A Kunigunda hozománya című 
mesemusicalt ma és szerdán 
10 és 12.30 órai kezdettel négy 
alkalommal adják elő. 

Könyv éve 
Romániában
A Kájoni János Megyei Könyv-
tár is csatlakozott ahhoz az 
országos kezdeményezéséhez, 
miszerint 2019. a Könyv Éve. A 
projekt révén december 2-án, 
13.30 órai kezdettel harminchá-
rom Hargita megyei település 
könyvtára összesen 6500 lej 
értékű könyvcsomagot vehet 
át Csíkszeredában, a Kájoni 
János Megyei Könyvtárban. A 
kedvezményezett könyvtárak 
kiválasztása az idei év szakmai 
erdeményei szerint történt. A 
könyvcsomagok összeállítása-
kor a kortárs irodalmi művek, va-
lamint a helyismereti, helytörté-
neti tartalmú művek beszerzése 
elsődleges szempontok voltak 
– olvasható a Hargita megyei 
könyvtár honalpján.

Akadémiai előadás
A Nemzetstratégiai Kutatóinté-
zet és az Orbán Balázs Intézet 
által életre hívott Orbán Balázs 
Akadémia előadás-sorozatá-
nak folytatásaként Dévavári 
Zoltán történész, a VERI-
TAS Történetkutató Intézet 
tudományos munkatársának 
Kiútkeresés – A kisebbségi 
magyar politikai elit története 
a két világháború között című 
előadására hívják az érdek-
lődőket. Időpont és helyszín: 
november 26-án, kedden 18 
órától a székelyudvarhelyi 
Tamási Áron Gimnázium.
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