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• Az Érmellék ízei 
és termékei nevű vá-
sárával az Érmelléki 
Gazdák Egyesülete az 
elmúlt esztendőkben 
több tucat gazdát és 
kézműves termelőt jut-
tatott piachoz. Az idei 
koronavírus-járvány 
harmadára csökken-
tette ugyan a vásárok 
számát, a kezdemé-
nyezés azonban biztos 
piacot ígér a szaporodó 
élelmiszer-feldolgozó 
kisüzemek számára.
 

MAKKAY JÓZSEF

A Kolozsváron és Nagyváradon elin-
dult magyar kistermelői piacok fon-
tos állomást jelentenek a gazdaön-
szerveződésben. Mind Kolozs, mind 
Bihar megyében olyan gazdaszerve-
zetek hozták tető alá a 2019-re már jól 
bejáratott termékvásárokat, amelyek 
hatékony szervezeti hálót kínálnak 
az őstermelők és helyi feldolgozók 
számára. A határ menti megye legna-
gyobb magyarok lakta régiójában, az 
Érmelléken ezt a munkát az Érmel-
léki Gazdák Egyesülete vállalta fel. 
A szakmai civil szervezet alkalma-
zásában tevékenykedő falugazdász, 
Laskovics István agrármérnök 2014 
júliusától dolgozik az érmihályfalvi 
egyesületben. Amikor 2016-ban a 
magyar agrártárca próbajelleggel el-
indította az erdélyi falugazdász-há-

lózatot, az elsők között volt, aki a 
Magyarországon bejáratott szakta-
nácsadási rendszer részesévé vált. 
Az erdélyi falugazdász hálózat 2018 
őszi kiterjesztésével Laskovics István 
a rendszer tagja maradt, így hatéves 
szaktanácsadói tapasztalatát jó ha-
tékonysággal tudta kamatoztatni az 
érmelléki magyar gazdák körében.
 
Jó hírű vásárok

Ha nem robban be a vírus, 2020-ban 
kilenc gazdavására lett volna az 
egyesületnek Nagyváradon. „Amióta 
2015-ben első alkalommal megszer-
veztük az Érmellék ízei és termékei 
nevű vásárunkat, a résztvevő gaz-
dák száma megtöbbszöröződött. Az 
idén márciusban, júniusban és júli-
usban megtartott termelői vásárokra 
akkora volt az érdeklődés, hogy a 
szigorú előírások miatt a nyáron visz-
sza kellett mondanunk a jelentkezők 
egy részét. Az októberre tervezett, 
idei utolsó vásárra is megszereztük 
a hatósági engedélyeket, de a nyitás 
előtt egy nappal a vírusban megbete-
gedettek magas száma miatt a szak-
hatóság felszólított, ne tartsuk meg a 
vásárt, így a kézműves és a mezőgaz-
dasági termékeket kínáló termelőket 
haza kellett küldjük” – foglalja össze 
az idei vásárszezon lecsengését az ér-
mihályfalvi szakember.

Az elmúlt két esztendőben a 
nagyváradi vásár nemcsak a helyi 
vásárlók körében szerzett jó hírne-
vet, hanem Erdély más vidékein is. 
Ezzel magyarázható, hogy Székely-
földről, de a környező megyékből is 
vannak érdeklődők, akik részt ven-
nének a magyar piacon. A termékei-
ket kínáló eladók fele-fele arányban 
kézművesek, illetve mezőgazdasági 
termelők és háztáji, kisüzemi élel-
miszer-feldolgozók. Az egyesület – 
illetve képviseletében a falugazdász 
– ezeket a gazdákat látja el folya-

matosan információkkal, pályázati 
lehetőségekkel, és abban is segít, 
hogy az élelmiszer-feldolgozáshoz 
szükséges különböző engedélyeket 
megkaphassák.
 
Szakhatósági jóindulat

Laskovics István szerint Bihar me-
gyében szerencsés helyzetben van-
nak a gazdák, akik élelmiszeripari 
tevékenységet szeretnének folytatni 
háztáji vagy kisüzemi keretek kö-
zött. A megyei Állategészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Hivatal 
szakemberei arra kérik a vállalkozó 
szellemű termelőket, hogy a beruhá-
zás elkezdése előtt elképzelésükkel 
keressék meg a szakhatóság munka-
társait, akik részletesen tájékoztatják 
a további lépésekről. A kezdeti infor-
máció azért nagyon fontos, hogy ne 
utólag derüljön ki, mit tett rosszul a 
gazda. „Tapasztalataim szerint a me-
gyei szakhatóság sokat segít a feldol-
gozásban érdekelt kistermelőknek. 

Egyre több fi atal érdeklődik az élel-
miszeripari kisüzemi tevékenységek 
iránt. A mezőgazdaságban lassan 
megtörténik a nemzedékváltás: az új 
generáció tagjai már otthonosan mo-
zognak a számítógépek világában, 
könnyebben jutnak információhoz, 
keresik a pályázati lehetőségeket, 
azaz ígéretes kisvállalkozásokat 
tudnak tető alá hozni” – vélekedik a 
falugazdász.

Az új trend kialakulása sokat vá-
ratott magára. Románia 2007-es euró-
pai uniós csatlakozása utáni években 
a hagyományos tejfeldolgozás pél-
dául lépésről lépésre felszámolódott. 
Az idősebb korosztály az elmúlt tíz 
évben mondott le az állattartásról. A 
tejfeldolgozás szabályainak a szigo-
rodásával már nem látták értelmét az 
átállásnak. A helyükbe lépő fi atalok 
már az uniós elvárásoknak megfe-
lelő kisüzemekbe fektetnek be, az ő 
esetükben viszont az értékesítés a 
gyengébb láncszem. A térségi falu-
gazdászok ebben is tudnak segíteni, 

ha a kisvállalkozók igénylik. Jó pél-
da erre az érmihályfalvi falugazdász 
tevékenysége, aki az elmúlt öt évben 
sok gazdát segített piacra. Vendéglá-
tóm szerint amennyiben a koronaví-
rus-járvány alábbhagy, az érmelléki 
gazdaegyesület azonnal újraéleszti 
vásárait. A megyeszékhely mellett 
olyan kisvárosokra is kiterjesztenék 
tevékenységüket, mint Élesd, Belé-
nyes vagy Margitta, ahol nagyobb 
esély van kistermelői piacokat fel-
futtatni, mint Érmihályfalván vagy 
Székelyhídon. A két érmelléki város-
kában kéthetente működik hagyomá-
nyos zöldség- és gyümölcsvásár.
 
Új vásárlói szokások

Aki kistermelőként mezőgazda-
ságból szeretne megélni, az hosz-
szabb távon akkor lehet sikeresebb, 
ha terményeit hozzáadott értékkel, 
azaz feldolgozva értékesíti, érvel a 
mezőgazdász. Ez nyilván nem egy-
szerű feladat, hiszen a kedvező hiva-
tali elbírálás mellett beruházásra és 
szaktudásra van szüksége. Laskovics 
szerint azonban az idő ezeknek a gaz-
dáknak dolgozik, hiszen folyamato-
san nő a vásárlói érdeklődés a helyi 
termékek iránt. Jól mutatja a trend 
erősödését a helyi termelők termé-
keit forgalmazó üzletek megjelenése 
Nagyváradon, illetve Bihar megye 
kisebb településein is. Több vállal-
kozó rájött, hogy biztos piaca van, ha 
a kisebb családi vállalkozások, helyi 
élelmiszer-feldolgozók termékeit for-
galmazza, ami jelentős löketet ad a 
kézműves termékek forgalmának. A 
vásárok, illetve a kistermelők termé-
keit forgalmazó üzletek eleve olyan 
vásárlói közönséget céloznak meg, 
akik már régóta keresik a multinacio-
nális üzletláncok nagyipari terméke-
inek alternatíváját. Laskovics István 
szerint ezt a kedvező trendet minél 
több gazdának érdemes kihasználni.

Kistermelők  érmelléki ízei
A fogyasztói szokások változását mutatja a kézműves vásárok népszerűsége

A nagyváradi kistermelői vásár a város egyik színfoltja

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

Laskovics István érmihályfalvi 
falugazdász-hálózatot működtet
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