
Gyakorlatban is láthatták a gazdák, hogy miként zajlik a szarvasmarha leölése, feldolgozása ▴  F OT Ó : PÁ L D É N E S

#képzés  #útjavítás  #hírek
fe

jl
es

zt
és

g
a

zd
á

k
2 02 1.  OK T ÓBE R 4.,  H É T FŐ2 A K T UÁ L I S

F Ü L ÖP -S Z É K E LY B O T ON D

Szinte mindenki tart háziállato-
kat a falvakban, idővel pedig 
le kell vágni azokat, hogy el-
fogyaszthassák, ezért is dön-

tötte el az UFGE, hogy képzé-
seket szervez a gazdáknak, 
amelyeken elsajátíthatják 
– elsősorban – a böllérszak-
ma csínját-bínját – fejtette 

ki lapunknak Benedek Alpár, 
az egyesület elnöke. Mint mondta, 
nem az a cél, hogy akkreditált dip-

lomákat adjanak bárkinek is, hanem 
hogy szakemberek bevonásával fej-
lesszék a gazdák szakmaiságát. A 
képzés egy elméleti és a gyakorlati 
részből áll: előbbin egyebek mellett 
a helyes állattartásról, a higiéniáról, 
magáról a vágásról és a hús feldolgo-
zásáról tanulhatnak, utóbbin pedig 
bemutatják az állat helyes leölését, 
illetve a hús feldarabolását. Ez eset-
ben egy szarvasmarhát vágtak le, 
de korábban disznó és juh esetén is 
bemutatták a tudnivalókat. A képzé-
sek a továbbiakban is folytatódnak 
majd, mivel nagy népszerűségnek 
örvendenek.

Közösen könnyebb

Általában 35–40 személy vesz részt 
az eseményen, ahogyan ez most 
is történt az Oroszhegyhez közeli 
Nyúlád-tetőn. „A gazdák nagy ré-
sze minden egyes képzésen részt 
vett, és már most tudni, hogy van 
közöttük olyan, aki eldöntötte, 
hogy a későbbiekben hivatalos 
papírt is fog szerezni a tanultak-
ról” – fogalmazott Benedek Alpár. 
Hozzátette, a szakmaiság csiszolá-
sa mellett azt is fontosnak tartják, 
hogy a személyes kapcsolatterem-
tés révén egy csapattá kovácsolják 
össze az udvarhelyszéki gazdákat. 
„Elengedhetetlen ez, hiszen így 
nem leszünk a nagyobb felvásár-
lók rabjai, vagyis mi magunk dönt-
hetünk például az árakról. Adott 
esetben azt is el lehet érni, hogy 
a helyi termék helyben maradjon. 
Mivel hegyvidéken élünk, mező-
gazdasági szinten mi csak állattar-
tásban tudunk gondolkodni, ez le-

het egy kitörési pont a helyieknek” 
– magyarázta.

Mi a mészáros dolga?

A képzés gyakorlati részén talál-
koztunk Pakucs János sepsikő-
röspataki böllérrel, aki éppen a 
jelenlévőket oktatta. Lapunknak 
kifejtette, az elméleti képzésen 
a betegségektől és a higiéniától 
kezdve a kések méretezésén, be-
osztásán át több mindent is meg-
tanulhattak a gazdák. A gyakorlat 
a vágásról és a hús feldolgozásáról 
szólt. Noha utóbbit mindenki más-
képp végzi – saját vagy éppen a 
háziállat tulajdonosának igényeit 
fi gyelembe véve –, csak az nevez-
heti magát mészárosnak, aki a 
vágástól a kolbásztöltésen át a fő-
zésig a munka minden folyamatát 
el tudja végezni – szögezte le. „Ha 
elvállaltam, akkor ezeket mind 
én kell elvégezzem, nem a szom-
szédasszony s nem a házigazda” – 
hangsúlyozta. A gazdák esetében 
legtöbbször azt látja problémának, 
hogy feldolgozáskor farigcsálják a 
húst, illetve a kicsontolás sem tör-
ténik mindig megfelelően. „Hár-
tyára pontosan lehet bontani az 
állatot anélkül, hogy sérüljön egy 
másik része” – mondta.

Péter Szilárd, a székelyszentki-
rályi szarvasmarhatartó egyesület 
elnöke, illetve Bálint Szilárd titkár 
egyetértettek abban, hogy nagy 
szükség volt a képzésre vidékükön 
is, hiszen csak az ő településükön 
238, az állategészségügyi hatósá-
goknál is bejegyzett kisgazdaság 
van, ami mintegy kilencszáz állatot 
jelent. „Szinte mindenki tart szar-
vasmarhát a faluban, amit rend-
szerint otthon vágnak le, így nem 
mindegy, hogy miként történik meg 
ez a folyamat” – fogalmazott Péter 
Szilárd.
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A „Városunk főbb útvonalai meg-
újulnak” összetett projekt egyik 

része, a Mobilitás 1 program 
a II. Rákóczi Ferenc utca 
mintegy 2,1 kilométernyi 
szakaszának teljes felújítá-
sát foglalja magában. Gálfi  
Árpád polgármester a helyi 
önkormányzat csütörtöki, 

rendes havi ülésén számolt 
be arról, hogy aznap reggel írta alá 

a szerződést a nyertes konzorciu-
mot vezető cég képviselőjével. Er-
ről később közleményt is kiadott a 
hivatal, amelyből kiderül, hogy „a 
Multipland Kft . vezetésével összeállt 
kivitelezési munkacsoportnak két 
év áll rendelkezésére, hogy a város 
déli bejáratától kezdődően 2,1 kilo-
méter hosszúságban, a Kuvar utcai 
útkereszteződésig megtervezze és 
rehabilitálja a teljes útszakaszt”. 
Nemcsak a kétsávos útfelületet újít-
ják fel, hanem a teljes útszakaszon 
új járda és bicikliút is épül, továbbá 
a zöldövezetek és a parkolók is meg-

újulnak. A jelzett útszakaszra kerék-
pártámaszok és forgalomszámláló 
oszlop is kerül. A szerződés értéke 
áfával együtt mintegy 7,5 millió lejre 
rúg. „Ennek az összegnek a 95 száza-
lékát pályázati támogatásból bizto-
sítjuk” – áll a polgármesteri hivatal 
közleményében.

Az árvízveszélyt is kivédik

Amennyiben az érintett útszakaszon 
lakók ingatlanjuk előtt az útburkola-
tot is érintő munkálatokat végezné-
nek, azt tavasz előtt tegyék, hiszen 
utána, a munkálatok elkezdése 

után erre már nem fognak engedélyt 
adni – mondta Zörgő Noémi, a pol-
gármesteri hivatal szóvivője. Erről 
minden lakót írásban is fognak ér-
tesíteni – tette hozzá a szóvivő. Mint 
arról többször is beszámoltunk, a II. 
Rákóczi Ferenc utca Jézus-kápolná-
hoz közeli szakasza árvízveszélyes: 
kiadós esőzések idején rendszerint 

feltelik vízzel, volt rá példa, hogy a 
lakóházakba is befolyt. Kérdésünk-
re, hogy a Mobilitás 1 projekt ezt a 
problémát kezeli-e, Albert Sándor 
városmenedzser elmondta, hogy 
igen, kiemelten. Erről és a munká-
latokkal kapcsolatos egyéb fontos 
tényezőkről jövő héten egyeztetnek 
majd a kivitelezővel. 

Megvan a kivitelező a II. Rákóczi Ferenc utca felújítására
• Jelentős előrelépés történt a székelyudvarhelyi 
útszakaszok megújítását célzó uniós pályázat megvaló-
sításában. Csütörtökön aláírták a II. Rákóczi Ferenc utca 
rehabilitációjáról szóló szerződést. Következik a terve-
zés, majd a kivitelezés, a határidő 2023 decembere.

Tartás, vágás, feldolgozás
Rendhagyó képzést tartottak a szarvasmarhatartó gazdáknak

• A szarvasmarhák tartásáról, levágásáról és a hús 
szakszerű feldolgozásáról tanulhattak az elmúlt 
hétvégén Oroszhegy községben azok a gazdák, akik 
részt vettek az Udvarhelyszéki Fiatal Gazdák Egyesü-
lete (UFGE) által harmadik alkalommal megszervezett 
Vágólegények képzésen. A rendezvény célja volt a 
kisgazdák közösséggé kovácsolása is.

2023 decemberéig megújul a II. Rákóczi 

Ferenc utca – biciklisáv és új járda is lesz 
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Díjátadó és előadás
Huszonnegyedik alkalommal 

adja át díjait a Székelyföld 

folyóirat október 5-én, kedden 

12 órától a szerkesztőség csík-

szeredai székhelyén (Tudor 

Vladimirescu u. 5.). Székely-

föld-díjban részesül Romsics 

Ignác történész és Nagy Attila 

költő, Székely Bicskarend Díjat 

kap Vörös István költő, illetve 

Szabó Gyula Emlékdíjban 

részesül Bangha Mónika író. 

Laudációt mond Fekete Vince, 

Magyarosi Sándor, Zsidó 

Ferenc. Másnap, október 6-án, 

szerdán 16 órától a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudomány-

egyetem Csíkszeredai Karának 

nagy aulájában Romsics Ignác 

előadást tart Trianon má-

sodszor – Az 1947-es párizsi 

békeszerződés címmel.

Pályázat diákoknak 
Marosvásárhelyi szobrok cím-

mel V–VIII. és IX–XII. osztályos 

diákoknak hirdet pályázatot 

a Dr. Bernády György Közmű-

velődési Alapítvány. A pályá-

zók kísérőszöveggel ellátott 

rövidfilmmel, illetve rajz- vagy 

festmény-összeállítással 

jelentkezhetnek. A beküldési 

határidő október 22., 14 óra. 

További tájékoztatásért és 

könyvészetért a Bernády Ház-

ban (tel. 0265-266-855) vagy a 

0745-196236-os telefonszámon 

lehet érdeklődni. A járvány 

miatt a szokásos városi szintű 

csoportos diákvetélkedő és a 

sportvetélkedő elmarad.

Sípszó után
Hétfőn 17.05 órától a Maros-

vásárhelyi TVR Sípszó után 

műsorának meghívottja Varga 

Ervin. A csíkfalvi alpolgármes-

tert Szucher Ervin műsorvezető 

a nemrég Budapesten megren-

dezett szektorlabda Európa-baj-

nokságról és az egyéniben 

nyert címéről faggatja.
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