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Egyre több Szatmár megyei 
őstermelőt hoz lépéselőnybe 
a Szatmári termék védjeggyel 
a Partium Vidékfejlesztéséért 
és Mezőgazdaságáért Egyesü-
let. A szakmai szervezet által 
működtetett falugazdász-há-
lózat a gazdák összefogását és 
szövetkezését is szorgalmazza.

 » MAKKAY JÓZSEF

A Partium Vidékfejlesztéséért 
és Mezőgazdaságáért Egye-
sület Szatmárnémetiből han-

golja össze a kötelékében dolgozó 
17 falugazdász munkáját, akik Szat-
már, Bihar, Máramaros és Szilágy 
megye magyar gazdáinak a prob-
lémáira igyekeznek megoldásokat 
találni. A budapesti Agrárminiszté-
rium által két évvel ezelőtt erdélyi 
lebontásban elindított, illetve több 
helyen új szakmai civil szervezetek 
keretében tovább fejlesztett falu-
gazdász-hálózat 2019-ben sikeres 
évet zárt, az idei folytatást azonban 
a koronavírus-járvány akadályozta. 
A falugazdászok nem tartják jár-
ható útnak a kizárólag online-tér-
be kényszerített kapcsolattartást 
a gazdákkal, így mindenki abban 
reménykedik, hogy ha a megszorí-
tásokat feloldják, újraindulhatnak 
a gazdatalálkozók is.

Simon Dalma, a szakmai egye-
sület vidékfejlesztéssel és pályázati 
szaktanácsadással foglalkozó falu-
gazdásza (portrénkon) szerint 2019-
ben kéthavonta száz-kétszáz gazda 
részvételével tartottak szakmai 
konferenciákat az állattenyésztés, 
a szántóföldi növénytermesztés, a 
kertészet, a méhészet és más me-
zőgazdasági foglalkozások bevo-
násával. Közben szerveztek kisebb 
összejöveteleket is, a falugazdászok 
pedig a gazdakataszter összeállítá-
sa és a mezőgazdasági szaktanács-
adás ügyében járták folyamatosan 
a falvakat. „A négy megyében 
mintegy ötezer gazda van a látókö-
rünkben, közülük 1500-2000 Szat-
már megyében, akikkel szorosabb 
kapcsolatban állunk. Az egyesület 
hírleveleit heti rendszerességgel 
eljuttatjuk a a gazdák e-mail-címé-
re, illetve a különböző területeken 
dolgozó mezőgazdasági termelők 
fi gyelmét mindig felhívjuk az aktu-
ális pályázati lehetőségekre, a me-
zőgazdasággal kapcsolatos szak-
minisztériumi rendeletekre, illetve 
az új törvényekre” – fogalmazott a 
Krónikának Simon Dalma vidék-
fejlesztési szakember, aki jelenleg 
második egyetemét, a mezőgaz-
dasági mérnöki szakot végzi. Mint 
mondta, rendszerük egyre jobban 
működő hálóként fogja össze a ma-
gyar gazdákat.

Közös beszerzés után
közös értékesítés
Az egyesület szatmárnémeti szék-
helye, ahol a két falugazdásszal, 
Simon Dalmával és Fodor István 
nyugalmazott agrármérnökkel (port-
rénkon) beszélgetünk, kisebb szak-

ERŐS KÖZÖSSÉGGÉ KOVÁCSOLNÁK A VIDÉK MAGYAR GAZDÁIT A PARTIUMI FALUGAZDÁSZOK – KITÖRÉS AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS

A gazdákat segíti a Szatmári termék védjegy

A zöldségtermesztők a járvány miatt egyre gyakrabban értékesítik termékeiket online 

 » „A magyar 
állam által támo-
gatott falugaz-
dász-hálózatnak 
ma Romániában 
nincs bukaresti 
fi nanszírozású 
társintézménye. 
Román társa-
ikhoz képest a 
magyar gazdák 
előnyben van-
nak, hiszen mi 
szaktanácsadás-
sal, gazdatanfo-
lyamokkal, sőt 
közös beszer-
zéssel is foglal-
kozunk. Fontos, 
hogy ezt tudják, 
érezzék gazdá-
ink, hiszen az ő 
boldogulásukat 
szolgálja.”

embercsapatnak a munkahelye, 
akik tucatnyi projektet kezelnek a 
falugazdász-hálózat keretében. Ezek 
közül az egyik legfontosabb a Szat-
mári termék név alatt futó kezdemé-
nyezés, amely helyzeti előnybe hozná 
a portékáikat kínáló mezőgazdasági 
termelőket és kézműves kisiparoso-
kat. A hivatalos márkanévként levé-
dett Szatmári termék védjegyet azok 
a termelők kaphatják meg, akiknek 
tevékenységét és termékeit egy helyi 
bíráló bizottság erre érdemesnek tart. 
A védjeggyel rendelkezők számára 
az egyesület idén nyártól több vásárt 
szervezett, és csupán az utolsót, a 
novemberit nem lehetett megtartani 
a koronavírus-járvány súlyosbodása 
miatt. Az egyesület vezetősége azt 
szeretné elérni, hogy akik elnyerték 
a védjegy használatának jogát, ne 
csak a havi kistermelői vásárok és a 
szatmárnémeti zöldségpiacok aszta-
lain kínálhassák termékeiket, hanem 
standokkal kerülhessenek be a bevá-
sárlóközpontok területére is. Simon 
Dalma szerint erről is egyeztetések 
folynak, és a vírusjárvány enyhülésé-
vel előreláthatóan az eddiginél több 
helyszínen lehet majd hozzájutni a 
jó minőséget jelentő zöldségekhez, 
gyümölcsökhöz, hús-, méz- és egyéb 
élelmiszeripari termékekhez.

Nagyáruházak is igényelnék 
a termékeket
Fodor István arról beszél, hogy nagy-
áruházi szinten is igény volna a Szat-
mári termék védjeggyel ellátott áruk-
ra, de ennek biztosítása nehezebb 

feladat. „Ehhez szövetkezni kellene, 
és olyan tárolókapacitást kiépíteni 
a megye több részében, amely na-
gyobb mennyiségű áru raktározását, 
és a megrendelő áruházak folyama-
tos ellátását biztosítaná. Habár az 
utóbbi egy évben több szövetkezeti 
kezdeményezés is elindult, ettől a 
megoldástól egyelőre még messze 
állunk” – magyarázza a mezőgazda-
sági szakember. Az egyesület kere-
tében azonban sokat foglalkoznak a 
szövetkezés fontosságával, aminek 
első jelei már meglátszanak a gazdák 
összefogásán. Idén közösen vásárol-
tak nagyobb mennyiségű vetőmagot, 
különböző növényvédő szereket, gyo-
mirtókat, sőt üzemanyagot is, hogy 
a hálózatban levő gazdák olcsóbban 
jussanak hozzá a fogyóanyagokhoz. 
Az agronómus szerint fontos, hogy 
az emberek saját tapasztalatukból 
lássák a szövetkezés, az összefogás 
előnyeit a beszerzésben, mert innen 
könnyebben el lehet jutni a közös 
értékesítéshez is. Az első lépéseket 
már sikerült megtenni. Falugazdász 
foglalkozik a megye területén eladás-
ra kerülő hízott szarvasmarhák és 
borjak értékesítésével. Míg eddig a 
gazdák egyénenként legfentebb 7-8 
lejt kaptak élősúly kilogrammonként 
a hízott állatért, nagyobb létszám kö-
zös értékesítése esetén a felvásárlási 
árat sikerült felsrófolni tíz lej fölé.

A magyar támogatásra várnak
Pályázatok szempontjából az idei esz-
tendő sok jót nem ígér a gazdáknak. 
Simon Dalma sorolja, hogy milyen 
nehézségekkel kell megküzdeniük az 
uniós pályázatra váró termelőknek. 
Az 50 ezer eurós pályázati lehetőséget 
kínáló ifj ú gazda programból sokan 
kimaradtak, miután a pályázat fel-
tételeit úgy módosították, hogy csak 
annak a fi atal termelőnek van esélye 
pályázni, aki kevesebb, mint két éve 
vezeti a céget, amin keresztül dosszi-
éját benyújtja. Ennek kevesen feleltek 
meg, hiszen elég sokan már koráb-
ban is próbálkoztak, sikertelenül. 
Kisgazdáknak alig kínál már valamit 
a hétesztendős EU-s keret. A román 
kormány a vírusjárvány következmé-
nyeit enyhítő pályázatot hirdetett a 

gazdák számára is – amire elég sok 
magyar jelentkező volt –, de pénzt 
még senki nem kapott, a pályázatok 
átfutása és elbírálása eltart még egy 
darabig. Szatmárban a magyar gaz-
dák a magyarországi, 20 ezer eurós 
vidékfejlesztési támogatásra várnak. 
Igaz, még nem lehet tudni a román és 
a magyar kormány közötti megállapo-
dás kimenetelét, de a falugazdászok 
már készülnek. Mindenhol felmérik, 
hány gazda igényelné, így a partiumi 
program beindulásával rövid idő alatt 
össze lehet majd gyűjteni a gazdák 
pályázatait, csökkentve ezzel az elbí-
rálási időt és a pályázatok kifi zetését.

A vidékfejlesztési szakember az 
online értékesítésben látja a kitörés 
lehetőségét, amit saját, családi vál-
lalkozásukkal támaszt alá. Férje zöld-
ségtermesztéssel foglalkozik, és sok 
más gazdához hasonlóan a Szatmári 
termék honlapján kínálja termékeit 
már tavasz óta. „Minket is megle-
pett az érdeklődés, annyian hívtak 
telefonon. Főleg idősebb emberek, 
akik nem szívesen járnak piacra, és 
számukra nagy segítség, ha valaki 
házhoz szállítja a jó minőségű zöldsé-
geket. Ezt a módszert minden gazda 

számára ajánlom, mert a városokban 
egyre nagyobb az érdeklődés az élel-
miszerek online értékesítésére is” – 
érvel vendéglátóm

Pótolhatatlan 
a falugazdászok munkája
Fodor István a rendszerváltás után 
több éven át dolgozott a bukaresti 
szakminisztérium által fenntartott 
szaktanácsadási hálózatban, amely 
egyféle hasonmása volt a magyar-
országi falugazdász-hálózatnak, 
de távolról sem volt annyira haté-
kony, mivel túl kevés szakembert 
foglalkoztatott. Miután ezt pénz-
hiány miatt a román minisztérium 
felszámolta, hosszú évekig légüres 
tér keletkezett az országban a szak-
tanácsadás terén. „A magyar állam 
által támogatott falugazdász-háló-
zatnak ma Romániában nincs buka-
resti fi nanszírozású társintézménye. 
Román társaikhoz képest a magyar 
gazdák előnyben vannak, hiszen mi 
szaktanácsadással, gazdatanfolya-
mokkal, sőt közös beszerzéssel is 
foglalkozunk. Fontos, hogy ezt tud-
ják, érezzék gazdáink, hiszen az ő 
boldogulásukat szolgálja” – magya-
rázza Fodor István, aki kora reggeltől 
késő estig mindig elérhető telefonon 
a gazdák számára növényvédelmi ta-
nácsaival.
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