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A romániai bárányhúsfogyasz-
tás jobbára a húsvéti időszakra 
korlátozódik, a forgalma-
zás jelentős részét azonban 
kisajátították az üzletláncok. 
Vágópontok hiányában a 
kisgazdák egyre nehezebben 
tudják értékesíteni a húsvéti 
bárányt, a fogyasztás pedig az 
évről évre emelkedő árak miatt 
jelentősen visszaesett. Körké-
pünkben szakemberekkel és 
gazdákkal beszélgettünk.

 » MAKKAY JÓZSEF

R omániában csak húsvét előtt 
élénkül meg a bárány- és a gi-
dahús piaca, az évi felhozatal 

nagyobb része ebben az időszakban 
kél el. Az év többi részében külföld-
ről importált, mélyfagyasztott és 
nagyon drága bárányhúst lehet 
vásárolni. Az itthon felhizlalt élő 
állatok túlnyomó többsége az arab 
országok piacára kerül. A hazai bá-
rányhús-kereskedelem gondjait az 
is szaporítja, hogy a magyar és a ro-
mán húsvétra idén egy hónap elto-
lódással kerül sor. Magyar húsvétra 
hagyományosan kisebb a kereslet, 
mint a románra, ezért drágább is 
a bárányhús. Az alacsony vásárlói 
kereslet miatt ebben az időszak-
ban a legtöbb juhász nem ad el és 
nem vág bárányt, így ahol vásárol-
ni lehet, ott kilónként 30 lej fölötti 
áron kínálják a friss bárányhúst. A 
nagyáruházak közül a francia üz-
letlánc, az Auchan dobott először 
piacra 33 lejes áron bárányhúst, de 
a különböző hirdetési oldalakon 
35 lejt is elkérnek egy kiló frissen 
vágott húsért. Az idei kínálat tehát 
jóval drágább, mint a tavalyi. Szi-
lágyi István juhos gazda a Kolozs 
megyei Magyarfenesen él. Mint 
mondja, olyan kicsi a kereslet, hogy 
csak családi szükségletre vágnak 
állatot. „Nem éri meg 5–10 bárányt 
levágni, mert az anyajuhokat rög-
tön fejni kell. Ha egyszerre nem kél 
el legalább ötven bárány, akkor a 
juhos gazdának nem üzlet ilyenkor 
eladni” – magyarázza a kalotaszegi 
gazda. A juhtartók inkább kivárnak, 
mert májusban indul el az arab pi-
acra történő felvásárlás. Tavaly ta-
vasszal élősúlyban 12 lejt fi zettek 
a bárányok kilójáért, idén többre 
számítanak a gazdák. A termelőnek 
úgy is megéri, hogy őszre hizlalja 
fel a növendéket, amikor 8 lej kö-
rüli élősúly-kilogrammonkénti áron 
szállítják el az állatokat a konstan-
cai kikötőbe. Szilágyi szerint évről 
évre nehezebben boldogulnak a 
juhászatok. A juhonként kiutalt 8 
lej körüli támogatás semmire nem 
elég, másrészt nem lehet hozzáértő 
juhászt találni. „Csak ott éri meg jú-
lius előtt eladni a bárányokat, ahol 
van fejni tudó juhász, ilyent pedig 
nehéz alkalmazni. Mi is felére csök-
kentettük az állományt, mert egy 
juhászunk maradt, aki legfennebb 
háromszáz állattal tud elboldogul-
ni” – fogalmaz a juhos gazda.

AZ ERDÉLYI GAZDÁK SZÁMÁRA JOBBAN MEGÉRI AZ ARAB PIACRA TERMELNI, MINT ITTHON ÉRTÉKESÍTENI A VÁGÓÁLLATOKAT

Egyre drágább a húsvéti bárány

Fontos lenne a kecskegidák húsának tavaszi forgalmazása is, mert fi nomabb a báránynál, csak kevesen ismerik
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 » Ha a helyi 
önkormányzatok 
és a vágóhidak 
összefogásával 
az erdélyi telepü-
lésen működné-
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hozzá lehetne 
jutni a pár éve 
még közkedvelt 
erdélyi bárány-
húshoz

Több vágópont kellene
Nem jobb a helyzet a juhászatáról 
híres Máramaros megyében sem. 
Az Erdélyi Magyar Gazdák Egye-
sületeinek Szövetségét (EMGESZ) 
vezető Hupka Félix Felsőbányán 
él, így számos környékbeli juhtartó 
gazdával tartja a kapcsolatot. „Évről 
évre kevesebb a juhos gazda, mert 
egyre több a költség az állattartás-
sal, amit nem lehet kitermelni az 
eladási árból. A törvényes előírások 
szerint a juhász után a gazdának 
társadalombiztosítást és egyéb ille-
tékeket is fi zetnie kell, és ha ehhez 
hozzászámítja a folyamatosan nö-
vekvő takarmányárakat, akkor egy 
idő után abbahagyja. A belföldi piac 
évek óta bizonytalan, a gazdák jó-
részt arab exportra tudják állataikat 
értékesíteni, de ez a közvetítőcégek 
miatt nem jó üzlet. A kisebb juhos 
gazdákat az állatokat összegyűjtő vi-
szonteladók aprópénzért fi zetik ki” – 

panaszolja az erdélyi magyar gazda-
érdekvédelmi szervezet elnöke. Aki 
szerint azonban sokkal több bárány 
és gida elkelne a romániai piacon, 
ha sikerülne biztosítani a tavaszi vá-
gásokhoz szükséges vágópontokat. 
A szakember nagy gondnak tartja, 
hogy Máramaros megyében például 
csak egyetlen vágópont működik, 
Nagybányán a nagy távolságok mi-
att nem éri meg a gazdáknak, hogy 
járművön a megye másik végéből 
ideszállítsák a bárányokat. Hupka 
szerint az államnak különböző ked-
vezményekkel a vágóhidakat kellene 
rávennie arra, hogy legalább négy-öt 
hivatalosan elfogadott vágópontot 
működtessenek egy-egy megyében. 
Máramarosban Nagybányán kívül 
Máramarosszigeten, Szinérváralján 
és máshol is szükség lenne átmene-

ti mobil vágóhidakra. Tapasztalata 
szerint az emberek keresik a friss bá-
rányhúst, de ha nem jutnak hozzá, 
akkor lemondanak róla. Hupka Félix 
fontosnak tartja a kecskegidák hú-
sának tavaszi forgalmazását is, mert 
fi nomabb a báránynál, csak kevesen 
ismerik. Az EMGESZ elnöke úgy véli, 
ha a helyi önkormányzatok és a vá-
góhidak összefogásával az erdélyi te-
lepülésen működnének vágópontok, 
akkor olcsóbban hozzá lehetne jutni 
a pár éve még közkedvelt erdélyi bá-
rányhúshoz.

Túl sokba kerül, hogy
tömegtermék legyen
Sikó-Barabási Sándor háromszéki 
főállatorvos, a Kovászna Megyei Ál-
lategészségügyi és Élelmiszer-bizton-
sági hivatal igazgatója szerint nem az 
állategészségügyi hatóságokon mú-
lik, hogy hány vágópont működik a 
településeken. „Kovászna megyében 

például egyetlen kérést sem kaptunk 
az elmúlt években, hogy mobil vágó-
pontok működését engedélyezzük és 
felügyeljük. A megyében két vágóhí-
don lehet bárányt vágni: aki nagyban 
szeretné értékesíteni, az oda szállítja 
az élő állatokat. Ha sok báránya van, 
akkor jó eséllyel értékesíteni tudja 
valamelyik áruházláncnak. Ha ke-
vesebbet vág, akkor a tőlünk kapott 
igazolással az erre berendezett piaco-
kon tudja eladni a friss bárányhúst” 
– magyarázza a háromszéki szakem-
ber. A székely fogyasztók körében is 
csökkent az érdeklődés a bárányhús 
iránt: amióta 30 lej körüli áron lehet 
megvásárolni, kevesebben keresik 
a húsvéti bárányt. Sikó-Barabási 
szerint jó esetben kisebb adagokat 
vásárolnak, így nem lehet eladni 
egy egész vagy egy fél bárányt. A 

vágópontok engedélyezéséhez egy 
elkerített rész, meleg-hideg víz és 
szerződés kell az állatok belsőségeit 
elszállító céggel. A bárányok és gidák 
vágását állat egészségügyi szakember 
felügyeli. Az igazgató tájékoztatása 
szerint nem túl nehéz az engedélye-
ket beszerezni, csak valakinek vál-
lalnia kell a folyamat lebonyolítását. 
Ha nagyobb érdeklődés volna a bá-
rányhús iránt, több önkormányzat 
is vállalná a vágópontok időszakos 
működtetését.

Nagyáruházak kiváltsága?
Szakemberek szerint a bárányhús 
egészséges táplálék, egészségesebb, 
mint a disznó- vagy a marhahús fo-
gyasztása. A hozzáértéssel és tisztán 
kezelt vágóállat húsa nem tartalmaz 
állatról emberre terjedő betegsé-
get, mint más állatfajok esetében, 
emiatt is könnyebb megszerezni 
az állategészségügyi kísérőlevelet 

a hasított félbárány forgalmazásá-
hoz. A 10-15 éve még Erdély-szerte 
felelhető vágópontok felszámolása 
azzal is magyarázható, hogy a nagy 
áruházláncok minden húsvét előtt 
nagy mennyiségű bárányhúst for-
galmaznak, ahova beszállítóként 
csak a legnagyobb juhtartó telepek 
jöhetnek szóba. A több ezer állatot 
tartó nagy juhászatok látják el az 
Auchan, a Kaufl and és a Carrefour 
üzleteit húsvéti báránnyal. Ezzel 
szemben a kisebb juhászatok, ahol 
húsvéti bárányként szeretnének ál-
latokat értékesíteni, rendszerint azt 
teszik, hogy állategészségügyi enge-
dély nélkül az állattelepen vágják le 
a bárányokat, és eladják el a farmra 
érkező vásárlóknak. Ami kockáza-
tos vállalkozás, mert komoly bünte-
téssel járhat.

FO
TÓ

: 
M

AK
KA

Y 
JÓ

ZS
EF




