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A tavalyitól eltérően az idén 
két napot szenteltek a szerve
zők a rendezvénynek, annak 
érdekében, hogy a lehető leg
többen el tudjanak jönni, el 
végre a Csűrszínházi Gazda
nap a régió legnagyobb szak
mai összejövetele. 

A sportpályán berendezett 
standokon 29 kiállító mu  tatta 
be termékeit a legkülönbözőbb 
mezőgazdasági és kézműves 
ágazatoktól kezdve a mezőgaz
dasági gép és termékforgal
mazókig. Érdekességképpen 
megemlíthetjük, hogy a nyá
rád szeredai Agro transcom Ex 
Kft. forrázott sajtjai, a gör
gényüvegcsűri Bálint család és 
Szőke Tímea érlelt sajtjai egy 
magyarországi sajtkészítő cég 
nevében vettek részt a meghir
detett sajtmustrán. 

A sportpályán volt ló és 
juhkarám is. A gyerekek meg
ismerhették a szalmakalap
készítés mikéntjét, a varrotta
sokét, a gyékényfonásét, kü 
lönböző pa  pírhajtogatási tech
nikákat, továbbá láthattak kézi 

és gépi hímzést is. A kiállításon 
helyet kaptak még a természe
tes szörpök készítői, és a kiseb
bek nagy örömére volt egy 
porcukros hólabdakészítő is. 

A szakmai előadásokat a 
Csűrszínházban tartották meg. 
Sajnos idén sem telt meg a 
hatalmas terem, annak ellené
re, hogy a szervezők kiváló 

szakembereket hívtak meg. 
Csomós Attila, az RMGE
Maros elnöke el  mondta: a 
szervezet célja az, hogy egy
ségnyi területen mi  nél 
nagyobb termést érjenek el a 
tagjaik. Ennek érdekében talál
kozókat, tapasztalatcseréket és 
tanfolyamokat szerveznek, és 
azért is, hogy az itthon mara
dást, a szülőföldön való boldo
gulást erősítsék. 

Az idei rendezvény jelmon
data, a „Gazdálkodj okosan!” 
tökéletesen kifejezi a szervezet 

célkitűzéseit. Ha a gazdák fel
készültek, ha a szakismeretük 
alapos, ha képesek a gazdasá
guk fejlesztésére és ha képe
sek jövőt teremteni maguknak 
a szülőföldjükön, akkor nem 
akarnak elvándorolni. És ha ők 
megtalálják itthon az életük 
értelmét, ez a biztosítéka lehet 
annak, hogy önálló, autonóm, 
a sorsát a maga kezébe vevő  
közösséggé váljon a magyar
ság Erdélyben. A rendezvény 
fő célja ugyanis az, hogy a szé
kelyföldi, illetve az erdélyi 
magyar gazdák, a vállalkozá
sok és a gazdamozgalommal 
szimpatizálók megismerjék 
egy mást, bővítsék ismeretei
ket, hogy tapasztalatokat cse
réljenek, hogy megértsék, 
miért szükséges a szakmai 
ismeretek állandó bővítése, a 
farmvezetők jó menedzsment
je, és arra, hogy a termékeiket 
időben és a lehető legjobb 
áron értékesítsék – egyebek 
között erről be  szélt megnyitó 
beszédében Csomós Attila.

A Csűrszínházban tartott 
szakmai előadásokon felszólalt 
többek között Hancsok Sza
bolcs, a magyar Földművelés
ügyi Minisztérium nemzetközi 
és Kárpátmedencei kapcsola

Gazdanapok a Csűrszínházban
Szeptember 2–3-án tartotta a VI. Nemzetközi Gazdana-
pokat a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros 
Megyei Szervezete (RMGE-Maros) a mikházai Csűrszín-
házban, amely idén kínált először egész hétvégét átfogó 
programot a gazdáknak – és nem csak a gazdáknak.  Az 
idei rendezvény fővédnökei Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter és Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara elnöke voltak.

Vajda György, Erdély
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Helyi ízeket is kóstolhattak, vásárolhattak az érdeklődők

A sportpályán felállított ló- és juhkarám a kisebbeket vonzotta



2017. SZEptEMbER 13.   MAGYAR MEZÔGAZDASÁG
53

tok főosztályának együttműkö
dési referense, Sándor Tibor 
László, Magyarország buka
resti nagykövetségének mező
gazdasági és környezetügyi 
attaséja, Kocsy Béla, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara kül
kapcsolati igazgatója, Jakab 
Sámuel geológus, Kentelky 
Endre agrármérnök, Kincses 
Sándor, a román Országos 
Állategészségügyi és Élelmi
szerbiztonsági Hatóság Maros 
megyei igazgatója, Bordi Ka 
csó Zsolt, a Maros megyei 
APIA aligazgatója és sokan 
mások.

Az előadások közül kiemel
jük Somogyi Norbert, a ma 
gyar Nemzetközi Agrárkutatási 

és Innovációs Központ (NAIK) 
főigazgatóhelyettesének „A 
fenntartható mezőgazdasági 
gyakorlat fontossága és geo
stratégiai összefüggései” című 
előadását, amelyben a többi 
között a klímaváltozásról, a ta 
lajpusztulásról, az elsivata go
so dásról hallhattunk. Mint el 
mondta, a vízhiány és a termés 
emiatti csökkenése egyelőre 
ÉszakAfrikában okoz válságot, 
azonban elérheti Európát is. A 
jelenlegi migráció nemcsak a 
politikai és katonai beavatko
zások miatt zajlik, hanem táplá
lék és vízhiány is okozza. Eb 
ben az összefüggésben na 
gyon fontos a kisgazdaságok 
támogatása, a helyi erőforrá

sok jobb kiaknázása és a mező
gazdaság megújítására törek
vő tervek támogatása. Somo
gyi György, a szatymazi gazda
kör elnöke a minőségi termé
kekre hívta fel a figyelmet az 
előadásában. Mint fogalmazott 
nem termelési rekordokkal kell 
igazolnunk, hogy milyen jó 
gazdák vagyunk, hanem az a  
fontos, hogy mennyire eladha
tó amit termelünk. A minőségi 
termelésnek is voltak politikai
gazdasági buktatói, idézte fel. 

– Emlékezzünk csak vissza – 
érvelt az előadó –, amikor a 
nagy almatermés idején „szak
emberek” állították, hogy az 
alma ártalmas az egészségre! 

Aztán, ahogy a terme
lés csökkent, ugyanők 
esküdtek az egészségre 
gyakorolt jótékony 
hatására. Ugyanez tör
tént például a tojással, 
vagy a paprikatermesz
tés terén is volt már rá 
példa, hogy különböző 
termékeket mondvacsi
nált okokkal próbáltak 
kiszorítani a piacról. Az 
ilyen jelenségekre is 
oda kell figyelniük a 
jövőben mind a gaz
dáknak, mind a döntés
hozóknak – hallhattuk 
egyebek között a szak
mai fórumon.  

A helyi művelődési 
otthonban tartották a 
Magyar Házak Találko

zóját, és ugyanitt szervezték 
meg az Erdélyi Magyar Gazdák 
Egyesülete, az EMGESZ Szö
vetség, valamint a Kárpát
medencei Magyar Gazdák 
Egyeztető Fórumának (KEF) 
regionális ülését, amelyen 
mintegy ötven erdélyi gazda
szervezet képviselői vettek 
részt. 

Ezzel egy időben a sportpá
lyán több Maros megyei gaz
dakör vett részt a gulyásfőző 
versenyen, amelyet egy hely
ben összeállított zsűri bírált el. 
A zsűri tagjainak nem sikerült 
győztest választania, de végül 
abban állapodtak meg, hogy 
mindegyik csapat nyert. 

Az idei esemény sokszínű
ségét tükrözte az is, hogy a 
szakmai előadások, fórum és a 
tapasztalatcsere mellett mind
két napon helyet kapott a ren
dezvényen a kultúra: a gazda
köröknek és az önkormányza
toknak köszönhetően 14 helyi 
hagyományőrző néptánc
együt tes is fellépett, illetve a 
Magyar Kanizsai Udvari Kama
raszínház a Csűrszínházban 
elő adta a Halottak napjától 
Virágvasárnapig című történel
mi drámát.

A Földművelésügyi Minisztérium 
kapcsolatrendszerében lévő külhoni 
magyar gazdák programjairól a 
www.hatartalangazda.kormany.hu 
honlap tájékoztat.

Kelendő a porcukros hólabda

Az érdeklődők 29 stand kínálatából válogathattak

A gyulakutai malom is kivonult
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