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más részeiben élő termelők felé is 
nyitottak. Jelenleg mintegy 70 gaz-
dával áll szerződéses kapcsolatban 
a kolozsvári üzlet, és akárcsak a vá-
sárokra beszokott közönség, egyre 
többen fedezik fel a belváros szom-
szédságában található gazdaboltot 
is. Amely még nem termel nyeresé-
get, de Fancsali szerint nem is ez a 
céljuk. Azt szeretnék, hogy minél 
több gazda terméke kerüljön fel a 
polcokra.

A beszerzés persze nem megy 
olyan könnyen, mint egy szokvá-
nyos üzlet vagy éppen nagyáruház 
esetében. A beszállító gazdák most 
tanulják az üzleti áruellátás írott 
és íratlan szabályait, így előfordul, 
hogy bizonyos termékekből vagy 
terményekből az utánpótlás akár 
egy-két hetet is késik. A választék 
folyamatos bővülésével azonban 
mindig érdemes befordulni a boltba, 
hiszen zöldségtől, gyümölcstől házi 
laskáig és hidegen préselt olajokig, 
hústermékekig, mézig vagy friss 
tojásig szinte mindent meg lehet itt 
vásárolni.

Az üzlet abban is különbözik a 
vásárok felhozatalától, hogy ide 
csak hivatalos kisvállalkozói en-
gedéllyel lehet bekerülni, ami a 
szükséges szakhivatali bevizsgá-
lásokat is tartalmazza. Az engedé-
lyek beszerzése – azaz a házi vagy 
a kisüzemi élelmiszer-feldolgozás 
hivatalosítása – legtöbb esetben 
megoldható. Az üzletvezető szerint 
ez elsősorban akarat és kitartás 
kérdése. Szörpök, ízek, savanyúsá-
gok, zakuszkák esetében az enge-
délyeztetés könnyebb eljárást fel-
tételez. A tejfeldolgozás egy másik 
lépcsőfokot jelent, a húsfeldolgozás 
hivatalossá tétele pedig a legnehe-

zebb és a legköltségesebb feladat. 
De mindhárom tevékenységi kör 
„lepapírozására” vannak jól kö-
rülírt szabályok, amit a gazdának 

vállalnia kell, ha élelmiszer-feldol-
gozással akar foglalkozni” – ösz-
szegzi Fancsali Ernő az engedélyek 
beszerzésének lehetőségét.

Nem minden esetben szükséges 
azonban sok tízezer eurós befekte-
tés. Ahogyan vágóhídat sem nyit-
hat mindenki – az engedélyezett 
vágóhídon, vágópontokon levágott 
állat húsát a szakhatóság által jó-
váhagyott otthoni, házi kisüzem-
ben is feldolgozhatja a termelő –, 
ugyanígy a zöldség- és gyümölcs-
termesztő gazda bérfőzésben is el-
készítheti piacra szánt termékeit. 
Fancsali szerint ez Kolozs megyé-
ben még nem annyira elterjedt, de 
Székelyföldön már több ilyen kí-
nálat is akad gyümölcs- vagy zöld-
ségfeldolgozásra. Hosszabb távon 
egyértelműen sok gazda számára 
ez lesz a járható út.

Bolthálózat kell

„Ha az erdélyi magyar gazdákon se-
gíteni akarunk, akkor egyértelműen 

termelői bolthálózatban kell gon-
dolkodni. Ma a nagyobb települése-
ken próbálkoznak bioboltokkal, de 
igazából olyan, közös logisztikával 
fenntartható bolthálózatot kell ki-
építeni, amely piacra tudná juttatni 
a saját termékeiket feldolgozó gaz-
dákat” – magyarázza Fancsali, aki 
szerint a terv nem új keletű, de eddig 
különböző okok miatt nem valósul-
hatott meg. Ma már Erdély minden 
régiójában működnek gazdaszerve-
zetek, de nem mindenik egyesület 
számára prioritás a boltnyitás. Van, 
aki vásárok szervezésében lát kitöré-
si lehetőséget, mások a gazdaképzés-
re alapoznak, mert azt tartják, hogy 
a megfelelő szaktudás hiánya okozza 
a legnagyobb gondot. Nem mellékes 
az sem, hogy egy gazdabolt létreho-
zásához nem kevés tőke kell. Ha egy 
szervezet hálózatban és ennélfogva 

szakszerű logisztikában gondolko-
dik, az más lépcsőfok, ami szélesebb 
körű összefogást feltételez. Annyi 
bizonyos, hogy gazdabolt nyitására 
Nagyváradon, Szatmárnémetiben és 
máshol is igény mutatkozik. Éppen 
a sikeres kolozsvári kezdeményezés 
a példa rá, hogy egy ilyen közössé-
gi vállalkozás mennyire megmoz-
gatja a beszállítóként szóba jöhető 
gazdákat. Akik magabiztosabbakká 
válnak, fejlesztenek, beruháznak 
kisvállalkozásukba. Fancsali annak 
örülne, ha például az Erdélyi Magyar 
Gazdák Egyesületeinek Szövetsége 
vagy a Romániai Magyar Gazdák 
Egyesülete vállalná fel magyarorszá-
gi segítséggel egy ilyen gazdabolthá-
lózat létrehozását.

Fontos ennek a történetnek az em-
beri vetülete is, hiszen a kezdemé-
nyezéshez olyan lelkes ember kell, 
mint Fancsali Ernő. Aki a kolozsvári 
Babeș–Bolyai Tudományegyetemen 
nemzetközi kapcsolatokat végzett 
ugyan, de más területen találta meg 
boldogulását. Elkezdett keresgélni, 
amíg ráakadt a személyiségéhez leg-
inkább illő feladatokra. Először pá-
lyázatírással foglalkozott az EMNT 
holdudvarában, majd a gazda-érdek-

védelem területén kötött ki és me-
zőgazdasági rendezvényeket hozott 
tető alá. A gazdákkal folytatott kap-
csolatépítés során vált egyértelművé 
számára, hogy melyek a legfonto-
sabb teendők.

A 28 éves fiatalember tapaszta-
latból mondja, hogy a gazdák ma-
guktól nem kezdenek ilyen projek-
tekbe, mint ahogyan szövetkezetet 
sem fognak önerőből bejegyezni. 
Ezt is egyesületi szakembereknek 
kell kezdeményezniük, miként a 
termelői vásárokat vagy a szakbol-
tokat is. A gazda elsősorban a ter-
meléssel van elfoglalva, az veszi el 
minden idejét, így külső segítség 
nélkül elvész a marketing labirin-
tusaiban.

Fancsali szerint még nagyon sok 
lemaradást kell behoznia az erdélyi 
magyar gazdaközösségnek, hogy a 
nagyüzemek uralta élelmiszerpiacon 
megtalálja a maga helyét.

Aranyosszéki vásári választék: 
ősszel a zakuszka mindent visz

▸  F O R R Á S :  A R A N Y O S S Z É K I  
     G A Z D Á K  E G Y E S Ü L E T E

Kolozsváron is hódítanak 
a levendulatermékek

▴  F O T Ó :  K Á D Á R  H A N G A

A harasztosi gazdák elsősorban 
szörpökkel, lekvárokkal 
és savanyúsággal készülnek 
a vásárra

▾  FOTÓ: MAKKAY JÓZSEF




