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Innováció a Hajdúböszörményi
Sajtüzemben

Tejüzemeink jelentôs ré-
szében a feldolgozás mellék-
termékeként keletkezô savó
humáncélú hasznosítása
még nem terjedt el szélesebb
körben. Korábban takarmá-
nyozási célra keresett volt ez
a melléktermék, de manap-
ság a csökkent állatállo-
mány, s a megváltozott tar-
tástechnológia miatt korláto-
zott az értékesítési le-
hetôség. Sok esetben a ve-
szendôbe menô mellékter-
mék környezetszennyezést
okoz. A savó értékes anyaga-
inak – különösen a savófe-
hérjéknek élelmiszeripari, a
tejcukornak pedig más irá-
nyú, pl. fermentációs, vagy
takarmányozási célú fel-
használásával jelentôsen
csökkenthetô a környezetká-
rosító hatás, a savófehérjék-
nek pedig további tejipari
felhasználása értékes és ol-
csó alapanyagforrást jelent.

A Hajdúböszörményi
Sajtüzemben egy új eljárás-
sal a savó egy részét már fel-
dolgozzák. Szûrési eljárá-
sokkal a savó hasznosítható
anyagait kiválasztják és
hasznosítják. 

A sajtgyártáskor keletkezô
savót fölözik, s ezzel mini-
mális lesz a tejzsírtartalma,
de megtisztul az alvadékpor-
tól is. Ezután a háromszekci-
ós szûrôrendszer elsô részé-
ben ultraszûréssel (UF) és a
berendezésben történô kon-
centrálással mintegy 10%
fehérjetartalmú sûrítményre
és savó permeátum fázisokra
választják a sajtsavót. 

A savófehérje koncentrá-
tumot használják fel a Haj-
dúsági tejszínes-krémsajthoz
alapanyagként. Az ultraszû-
rést követôen az alapanyagot
fermentálás, zsírbeállítás,
homogénezés után a prog-
ram keretében kifejlesztett
kapart falú hôcserélôben
hôkezelik, végül adagolják,
csomagolják. 

A savószûréskor kapott
permeátumot a rendszer má-
sodik szekciójában nanoszû-

réssel tejcukorban gazdag
fázisra és fôként ásványi
anyagokat tartalmazó fázisra
választják szét. A tejcukor
oldat felhasználható takar-
mányozási célú értékesítés-
re, de újabban biogázt ter-
melô üzem is hasznosítani
tudja. 

A nanoszûrés permeátu-
ma fôként már csak ásványi
anyagokat tartalmaz. Ezt az
oldatot a rendszer harma-
dik szekciójában fordított
ozmózissal (reverze osmo-
sis, RO) 3-4 % ásványi
anyag tartalmú fázisra és
iparilag hasznosítható vízre
választják el. Az ipari vizet
a rendszer mosására fel-
használják, s ezzel naponta
a savófeldolgozás mennyi-
ségétôl függôen mintegy
30-50 köbméter vízmegta-
karítást, s ennek megfelelô
költségmegtakarítást érnek
el. A már csak ásványi
anyagokat tartalmazó fázis-
nak egyelôre takarmány cé-
lú hasznosítási lehetôsége
van. 

A szûrôrendszer elsô
szekciója után nyert savófe-
hérje koncentrátum könnyen
emészthetô, magas biológiai
értékû fehérjéket tartalmaz, s
alapanyagként tejtermékek
gyártásához felhasználható.
A túrósavóból nyert ilyen
alapanyag hasznosítására az
MTKI már több savanyú tej-
termék prototípusát, azok
gyártástechnológiáját kidol-
gozta.

A Kôröstej Kft. hajdúbö-
szörményi üzemében kelet-
kezô sajtsavó fehérjéinek
hasznosításához egy külön-
leges érzékszervi tulajdon-
ságú tejszínes krémsajtot
fejlesztettek ki. A krémsajt
kívánt kedvezô tulajdonsá-
gának eléréséhez új techno-
lógiát kellett kialakítani. A
technológiai folyamat egyik
kritikus mûvelete a végter-
mék utóhôkezelése, mely-
hez egy folyamatos üzem-
ben mûködô, kapartfalú
hôcserélôt kellett szerkesz-
teni. Követelmény volt
olyan hôkezelés alkalmazá-
sa, melynek hatására az el-
tarthatóság szempontjából
megkívánt mikrobiológiai
állapotot, a termék lehûlése
utáni krémszerû állományt
és kiváló érzékszervi tulaj-
donságot érjenek el, funkci-
onalitásban pedig eleget te-
gyenek az általános és a spe-
ciális fogyasztói igények-
nek.

A magas követelmények
szabta feladatokat a kutatók
és az üzem gyakorlati szak-
emberei sikerrel megoldot-
ták. Az új, savófehérje alapú
termék gyártásához olyan
folyamatos üzemû, ipari mé-
retû hôkezelô berendezést
fejlesztettek ki, amelyben a
hômérsékleti gradiens és a
nyíróerô szabadon, a kívá-

nalmaknak megfelelôen
megválasztható, s a mellék-
termékbôl nyert hasznosít-
ható értékes anyagok széles-
körû felhasználása megold-
ható. A kutatás-fejlesztés so-
rán megvizsgálták a hômér-
séklet-, a nyírófeszültség-,
az agglomerátum szemcse-
méret-eloszlás összefüggé-
sét különbözô alapanyag
összetétel és kémhatás mel-
lett. A kísérleti eredmények
alapján meghatározták a
prototípus termék elôállítá-
sához szükséges paramétere-
ket. A mintegy két éves fej-
lesztô munka a múlt év vé-
gére sikeres próbaüzemelés-
sel zárult, az idén pedig a
gyártóvonal már üzemszerû-
en termel. A havonta gyártott
késztermék mennyisége a
kereslettôl függôen egyelôre
30 tonna körüli, de a piac-
építésnek még a kezdetén
tartanak. Tervezik a tejszínes
krémsajt ízesített változatá-
nak gyártását, forgalmazását
is. A savót feldolgozó vonal
jelenlegi teljesítménye na-
ponta mintegy 40 ezer liter,
de a gyártás és az értékesítés
felfutása után a napi 80-100
ezer litert is elérheti.

Az innováció a Gazdaság-
fejlesztési Operatív Program
pályázata keretében, a teljes
fejlesztési költség 48%-ának
megfelelô támogatással va-
lósult meg. A hajdúböször-
ményi mûszaki fejlesztést a
Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Gazdaság-
fejlesztési Operatív Program
rendszerében, az Európai
Unió az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával támogatta.

A fejlesztôk és az üzemel-
tetô ezúton is köszönetet
mondanak a sikeres fejlesz-
tés támogatásáért. 

/Dr. Mile Sándor/

A kapartfalú hôcserélô blokkja

Két éve tartó fejlesztô munka eredményeként
a sajtsavóból kivont savófehérje koncentrá-
tum felhasználásával új terméket, Hajdúsági
tejszínes-krémsajtot gyártanak a Hajdúbö-
szörményi Sajtüzemben. A gyártástechnológia
egyik kritikus szakaszának mûveletéhez egy
különleges hôcserélôt és annak alkalmazását
fejlesztették ki, s ezzel az új terméknél az el-
tarthatósági idô növelését, kiváló krémes állo-
mányt és kedvezô ízhatást érnek el. 

Az innováció helyszíne, a Hajdúböszörményi Sajtüzem

Húsvéti 
köszöntô

Ahány tojást megfestettek e szent ünnep napjára, 
Annyi áldás szálljon e ház minden tagjára, 
Adjon az Isten mindnyájuknak erôt, egészséget,
Szeretett otthonukba szent békességet.

A húsvétnak az ajándéka öröm és boldogság legyen,
A bôség kosarából mindeniki egyformán vegyen.
Ne legyenek felhôk senki feje fölött, 
Éljenek mindnyájan napfényben és boldogság között.

Most pedig meglocsolok mindenkit, ki e házban lakik,
Remélem a jókívánságom számukra megadatik.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánva én most tovább megyek,
De jövô évben is ide jövök, hogy még jobban ismerve legyek. 

Ezúton átadom üzenetét a székelyföldi népnek,
Hogy a további életét mindenki láthassa szépnek.
Legyenek szerencsések, egészségesek és vidámak,
A jó magyar testvéreknek szívbôl ennyit kívánnak.

Vén Árpád költô
527160 Torja 440

Kovászna megye, Erdély

Vén Árpád 1942. április 19-én született Éradonyban, Bihar
megyében. Verseit magyarul írja, és szeretne Magyarorszá-
gon kiadni egy verseskötetet. Kéri, hogy aki bármi módon
ehhez segítséget tudna nyújtani számára – írjon neki. Min-
denkinek válaszol. Lapunkban közölni fogjuk egy-egy ver-
sét a jövôben. 

A szerkesztôség
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Mi lesz a kvóta után?

Az Európai Bizottság által a 2020-ig terjedô idôszakra készített
elôrejelzés szerint a tejgazdaság középtávú piaci kilátásai ked-
vezôek. A népesség növekedése és a gazdasági fejlôdés a tejtermé-
kek iránti kereslet további bôvülését vetíti elôre. A következô 2-3
évben az EU tejtermelése a kvóta korlátai miatt eleve csak kisebb
mértékben nô és a gyengébb eurónak köszönhetôen a többlet ver-
senyképes áron értékesíthetô a világpiacon. 2015-tôl, a tejtermelési
kvóta megszûnésétôl kezdve is csak 3% körüli tejtermelés növeke-
dést prognosztizál a Bizottság 2020-ig. A belsô piacon a fogyasztás
bôvülésével számolnak, legnagyobb mértékben a sajtoknál (4,4%).
A Bizottság szerint így az exportálandó többlet nem nô jelentôsen,
azt el lehet helyezni a világpiacon, bár az euró 2014 után várt erôsö-
dése ronthatja a versenyképességet.

Bôvül az USA tejtermék exportja

A legfrissebb adatok szerint az USA 2011-ben tovább növelte
tejtermék-exportját. A kivitel tej-szárazanyagban kifejezett mennyi-
sége 1,47 millió tonna volt, ami a 2010. évi (akkor rekordnak szá-
mító) mennyiséget is 7%-kal, a 2009. évit pedig 49%-kal meghalad-
ta. Az összes megtermelt tej-szárazanyagnak 2009-ben 9,3%-át,
2010-ben 12,8%-át, 2011-ben pedig 13,3%-át exportálták, miköz-
ben a tejtermelés is nôtt.

Új vírus fenyegeti a kérôdzôket Európában

A múlt év novemberében új, fôleg a juhokat és szarvasmarhákat
fertôzô vírust azonosítottak Németországban. A kimutatásának he-
lyérôl Schmallenberg-vírusnak elnevezett kórokozó a felnôtt álla-
tokban lázat és hasmenést okoz, amibôl felgyógyulnak, de vemhes-
ség esetén a borjak, bárányok súlyos deformációkkal vagy halva
születnek. Ebbe a csoportba tartozó vírusok korábban csak Ázsiá-
ban, Ausztráliában, Afrikában és a Közel-Keleten fordultak elô,
most azonban több európai országban is kimutatták. Az EU illeté-
kes hatósága szerint az emberek egészségére nem veszélyes, a tej és
a hús pedig nem terjeszti a betegséget. Feltételezhetôen szúnyogok-
kal terjed és európai megjelenésében közrejátszhat a klímaváltozás.
Magyarországon mindeddig nem jelentettek a Schmallenberg-vírus
által okozott fertôzésre gyanús esetet.

Kapacitásbôvítési tervek az ír tejiparban

Írországban a tejtermelés növelését tervezik 2015 után, a tejkvóta
megszûnését követôen, ezért a legnagyobb tejfeldolgozók már ka-
pacitásbôvítô beruházásokon gondolkodnak. A Glanbia társaság évi
750 millió liter többlet tej feldolgozási feladatra számít, amelynek
megoldásához több mint 200 millió eurós fejlesztés szükséges. A
döntést megnehezíti, hogy ekkora beruházás csak az átlagosnál na-
gyobb profitot biztosító termékek elôállítása esetén valósítható meg
gazdaságosan. A Dairygold jelenleg a csúcsidôszakban heti 30 mil-
lió liter tejet dolgoz fel, ezt fokozatos bôvítéssel várhatóan 23 millió
literrel szükséges növelni, amelynek becsült költsége 130 millió eu-
ró. Egyik lehetséges alternatíva egy óránként 15 tonna tejpor elôál-
lítására alkalmas porító felépítése. 

M.Zs.

A fenti ábra szerint a tej világpiaci ára folyamatosan emel-
kedik. Van ugyan ingadozás, azaz 2007-ben kiemelkedôen
magas volt a tejár 0,60 USD/kg, majd 2008-2009-ben egy krí-
zis idôszak következett, a minimum ár 0,20 USD/kg-ra esett
vissza. Ezt követôen az ár folyamatosan emelkedik, és a
jövôben is ez várható bizonyos ingadozásokkal.

A fenti ábra kitûnôen szemlélteti, hogy a világpiaci árral
szinkronban változik a tejár az egyes országokban, azaz nem
lehet elkerülni a globális hatásokat. A változások elôbb-utóbb
hatással lesznek a nemzeti árakra. A tejtermelôk szempontjá-
ból elônyös talán, hogy a tejár folyamatos emelkedése várha-
tó, a tej iránt egyre nagyobb kereslet mutatkozik a világpia-
con, elsôsorban a fejlôdô ázsiai országok megnövekedett igé-
nye miatt. A világ egyes régióiban túltermelés, vagy tejhiány
mutatkozik. Például Európában túltermelés, míg Oroszország-
ban, Kínában, Délkelet Ázsiában, Japánban tejhiány mutatko-
zik. Jelentôs a túltermelés Ausztráliában és Új-Zélandon. Az is
érdekes, hogy míg az USA keleti részén tejhiány, addig a nyu-
gati államokban termelési többlet mutatkozik. Ami meglepô

volt, hogy a világ szinte minden részében növekszik a tejter-
melés a növekvô igények miatt, csökkenés kizárólag Közép-
Kelet Európában van (Magyarország, Szlovákia). Más orszá-
gokban a 2006 és 2010-es idôszakot vizsgálva, jelentôs növe-
kedés tapasztalható. A nyugat-európai többlettermelést az egy-
re növekvô exporttal vezetik le, sôt az ázsiai tejhiány miatt to-
vábbi tej, illetve tejtermék exportra számíthatnak az európai
termelôk. Sajnos, ebbôl mi Kelet-Európában, úgy tûnik kima-
radunk. 

Másik érdekes dolog volt számomra a farm struktúra analí-
zis a világ egészére, de még inkább a fejlett tejgazdasággal
rendelkezô országokra vonatkozóan. E szerint a világban a te-
henek 75%-át háznál tartják (1-2 tehén), és itt termelik meg az
össztej 30-40%-át.

Családi farmokon tartják a tehenek 24%-át (10-30 te-
hén/farm), és itt termelik meg az össztej 40-50%-át. Az úgyne-
vezett „business farms”, azaz üzleti farmokon tartják a világ
tehénállományának 0,4%-át (több mint 30 tehén/farm), mi-
közben a megtermelt tej 10-20%-át adják ezek a farmok. Lát-
ható, hogy a tendencia az üzleti farmok irányába tart a fejlôdô
világban is, hiszen sokkal hatékonyabbak és termelékenyeb-
bek, még a családi 10-30 állatot tartó gazdaságoknál is. 

A tapasztalat szerint Nyugat Európa tej- és élelmiszer gaz-
dasága kitûnôen alkalmazkodik az igényekhez, míg a kelet-
európai régió inkább lemaradásban van. Sajnos, Magyaror-
szág is ide tartozik. Tipikus példa erre Dánia. Dániában nö-
vekszik a tejtermelés, jelentôs a business farmok térnyerése.
Csökken a farmok száma, ugyanakkor nô az egy farmon tar-
tott tehenek száma. 

2000-ben még jelentôs volt a néhány tehenet (10-20) tartó
kisgazdaság, 2010-re viszont növekedtek a business farmok
(50-200 tehén/farm). Dánia élelmiszeripara igen fejlett, kiváló
tejtermékeket állít elô, melyre nagy a kereslet a világpiacon.

Mit tehet hazánk ebben a helyzetben?
A farmgazdaságoknál véleményem szerint a megoldást a

folyamatos korszerûsítés és a költségek csökkentése jelenti. A
magyar tejtermelés igen jó alapokon nyugszik, de a lehetôsé-
geket nem tudjuk kihasználni. Drágán termelünk sok dolgozó-
val és elavult eszközökkel. Tapasztalatom szerint Magyaror-
szágon azok a farmok mûködnek eredményesen, amelyek a
közelmúltban jelentôs fejlesztést hajtottak végre, a legkorsze-
rûbb eszközöket használják, kevés munkaerôt alkalmaznak,
azaz gazdaságosan igyekeznek termelni.

Az élelmiszer-, azaz a tejfeldolgozó ipar hasonlóképpen
nagy lemaradásban van a nyugati- és a környezô országok ipa-
rához képest. Részben ennek köszönhetô, hogy nagy mennyi-
ségben exportálni nem tudunk, de már a hazai tej- és tejter-
mékfogyasztás is 40 százalékban importból származik. Ez
megdöbbentô! Sajnos a magyar tejtermékeknek nagyon rossz
a marketingje. Mindezeknek köszönhetôn zsugorodik mind a
farmgazdaság, mind az élelmiszer-feldolgozóipar. Ebbôl a ki-
út talán az lehet, ha átadjuk magunkat a globalizációnak és
hagyjuk a multi cégek térnyerését hazánkban. Exportálni csak
rajtuk keresztül tudunk. A magyar feldolgozott termékek iránt
nem túl nagy a kereslet a világpiacon, de például a dán, hol-
land, német, francia tejtermékek kitûnôen eladhatók. Ha egye-
dül nem megy, akkor szövetkezni kell velük. Ha nem így te-
szünk, akkor a tejipar és a farmgazdaság leépülése tovább
folytatódik, pedig már néhány éve tart. Tejhiány nem lesz az
országban, mert a külföldiek bármikor tudják pótolni a kiesô
magyar tejtermelést. 

A fentieket gondolatébresztônek szántam, talán segít 1-2 di-
namikus jövôbelátó farmtulajdonosnak, vezetônek, döntésho-
zónak, aki figyelembe veszi döntéseinél a világban végbe-
menô folyamatokat. 

Boródi Gábor
Agromilk Kft.

Tejtermelôk torlaszolták el az utat
Horvát tejtermelôk - február végén - traktorokkal eltorlaszolták

Zágráb fô sugárútját, így tiltakozva a francia kézben lévô legna-
gyobb horvát tejipari vállalat, a Dukat alacsony felvásárlási árai
miatt. A blokádot a rendôrség szüntette meg.

A tiltakozók azzal vádolták a Dukat francia tulajdonosát, hogy
egyoldalúan felmondta a felvásárlási árakról velük kötött meg-
állapodást, és 36 eurócent helyett 30 eurócentet akar fizetni a ter-
melôknek egy liter tejért.

Az elmúlt három évben a horvát kormány nagyjából évi 200
millió euró támogatást fizetett a tejtermelôknek, de az idén a taka-
rékossági intézkedések miatt csökkenhet ez az összeg. 

Zoran Milanovic horvát miniszterelnök felszólította a gazdál-
kodókat, hogy térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz. Hangsúlyozta,
hogy nyomásgyakorlás légkörében nem lehet tárgyalni. A kor-
mányfô hozzátette, az állam literenként nagyjából 6 eurócent tá-
mogatást tud nyújtani a tejtermelôknek, ennél többre nincs pénz.

Forrás: MTI

Uniós tanulmányúton a szabadkai tejtermelôk 
A szabadkai tejgyár vezetôi úgy gondolták, a nekik beszállító tejter-

melôk, ez alkalommal összesen 25-en, gyôzôdjenek meg a saját sze-
mükkel arról, mi várja ôket akkor, ha Szerbia is uniós országgá válik. A
gazdák, útjuk során megtekinthették, milyen a tejtermelôk élete Horvát-
országban és Szlovéniában, de megtekintették a horvát illetve a szlo-
vén minôségvizsgáló intézeteket is, amelyek jelenleg Szerbiában még
nem is léteznek. Ezt a “jutalomutazást” azok a tejtermelôk kapták, akik
2011-ben a legtöbb tejet szállították le a szabadkai tejgyárnak. A gyár
vezetôsége ugyanakkor bejelentette, hogy a jövôben rendszeressé kí-
vánja tenni az ehhez hasonló tanulmányutakat, írja a Danas címû napi-
lap.

Hová tart a 
világ tejgazdasága?

A közelmúltban részt vettem egy belgiumi tanácskozáson,
ahol igen értékes információkat hallottam a tejgazdaság helyze-
térôl a világban, különbözô régiókban, továbbá a jövôbeli kilá-
tásokról. Ezek nagyon megszívlelendôk Magyarországon is,
hisz a nyitott magyar piacra a világban zajló változások elkerül-
hetetlenül hatással vannak. Az elôadás az IFCN Dairy Researh
Center Kiel tanulmányának ismertetése volt, melybôl a teljesség
igénye nélkül szeretnék néhány fontos adatot kiemelni.

Az egész ország olvassa!

Különféle kedvezményekkel
2012-ben is várjuk partnereink hirdetéseit!

Hirdessen a Tejipari Hírlapban!

Hivatalok összeolvadása 
Március 22-én Fazekas Sándor vidékfejlesztési

miniszter sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH)
és a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal össze-
olvadásával létrejött a Nemzeti Élelmiszer-biz-
tonsági Hivatal, amelynek célja az élelmiszerek
kockázatelemzésén alapuló, élelmiszerlánc
szemléletû felügyelete, amelyhez hozzátette,
hogy az élelmiszerbiztonság megerõsítése, a la-

kosság minõségi és ellenõrzött élelmiszerrel tör-
ténõ ellátása kiemelt kormányzati cél, nemzetbiz-
tonsági kérdés. 

Egyebekben gyakorlatilag az eddigieknek
megfelelõen mûködik majd a hivatal, országos
hatáskörû önállóan gazdálkodó költségvetési
szervként, amely a megyei és fõvárosi kormány-
hivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei
által végzett feladatok szakmai irányitásáért is
felel és Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal-
ként mûködik tovább.

(L)
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❖ A Szabolcs megyei választók bizalmából került az ország-
gyûlésbe Budai Gyula országgyûlési képviselô, elszámoltatási
kormánybiztos, aki március elsejétôl a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium parlamenti posztját is betölti. 

Évekre visszamenôleg azért dolgoztam – tette hozzá, hogy a
gazdálkodók a lehetô legjobb helyzetbe kerüljenek. Mindenki
elôtt ismertek a 2007. évi fagykárt követô események, amikor az
akkori kormánytól csak demonstrációval sikerült kicsikarni
kárenyhítési támogatást, de megemlíthetem a 2008-as léalma fel-
vásárlási ár megemeléséért indított akciót is. Mindezek nyomán
a megye gazdálkodói milliárdos nagyságrendû segítséghez, illet-
ve bevételhez jutottak. 

❖ A mezôgazdaságban a növénytermesztés súlya 60, az állat-
tartásé 40 százalékos. Azt szeretnénk elérni, hogy fele-fele
arányban képviselje magát a két ágazat – mondta Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter. Az elmúlt másfél év elsô lépései-
nek egyike az volt, hogy a magyar piacot megnyitottuk a magyar
termelôk elôtt. Egyrészt háztól lehet értékesíteni állati eredetû
termékeket, másrészt szinte hetente adunk át feldolgozóipari ka-
pacitásokat. 

❖ A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 3,8 milliárd forint fel-
osztására tesz javaslatot, amelyet a vidéki közösségépítésre adott
az Európai Unió. A kiírás 2012. áprilisban várható és a pénzeket
2013 végéig kell lekötni, de legkésôbb 2014 végéig kell megva-
lósítani a projekteket. 

❖ Az Európai Bizottság február 22-én azt javasolta, hogy jövô
januári hatállyal függesszék fel 495 millió euró - akkori árfolya-
mon 142 milliárd forint Magyarországnak szánt kohéziós, vagyis
felzárkóztatási támogatási összeg folyósítását, mert az ország
nem teljesítette deficitcsökkentési kötelezettségeit. A bruttó ha-
zai termék (GDP) 0,5 százalékáról van szó. A javaslatról
megoszlanak a vélemények úgy hazai, mint külföldi körökben. 

❖ Az MTI közlése szerint a szélesebb körben vett felzárkózó
európai térségben a török és a magyar gazdaság a legérzéke-
nyebb potenciális euróövezeti sokkokra. A Standard & Poor’s, -
amely új „eurósokk-érzékenységi indexet” dolgozott ki – kieme-
li, hogy Magyarország esetében ezt nem a külsô tôkehelyzet
okozza – az alapszintû külsô magyar fizetési pozícióban tavaly
kismértékû többlet volt –, hanem elsôsorban a nagy devizaadós-
ság-állományra érzékeny a magyar gazdaság. 

Az év elején megkezdôdtek a földhaszon-
bérleti szerzôdéskötések a Nemzeti Földke-
zelô Szervezet és a gazdák között. Annak
jártunk utána, hogy ez a gyakorlatban Gyôr-
Moson-Sopron megyében hogyan történik.
A NFA tavaly októberben kezdte közzétenni
pályázatait. Eddig 33 ezer hektár földterület
haszonbérletét hirdette meg, és folyamatban
van 1500 pályázóval a szerzôdéskötés átlag-
ban 15-20 hektárnyi területekre. A megyé-
ben 17 településen legnagyobb az ér-
deklôdés.

A területekre családi gazdálkodók, ôster-
melôk, egyéni vállalkozók és gazdálkodó
szervezetek jelentkezhettek. A pályázók lak-
helyének vagy székhelyének a föld 20 kilo-
méteres körzetében kell lennie, és nem lehet
tulajdonukban és bérletükben összesen 1200
hektárnál nagyobb terület. A haszonbérbea-
dás fontos feltétele az állattartás vállalása. A
termôföldeket a bérlôk 20 évre kapják. Ko-
rábban ezen földalaphoz tartozó földeket
megbízási szerzôdésekkel csak idôlegesen
hasznosították. 

Aki 46 hektár legelôt bérelt
A napokban Grubits Márton gazdálkodó

írta alá a földhaszonbérleti szerzôdést a
földalapkezelô szervezettel. A gazda 1980
óta foglalkozik állattenyésztéssel, saját- és
bérelt szántója is van, összesen 51 hektár.
Decemberben pályázott 46 hektáros soproni
legelôre, amelyhez 1,4 hek-
tár szántó is tartozott (az
éves haszonbérleti díjat 528
ezer forintban állapították
meg). Elmondta, hogy a le-
gelôterületeket régóta ismeri
- tudja az utóbbi idôben
eléggé elhanyagolt volt.
Elsô feladata lesz, hogy
rendbe tegye. Két év múlva
lesz az elsô kontroll, addig a
bozótirtástól kezdve sok
munka lesz a területen. Úgy
számít, hogy a bérleti díjjal
együtt körülbelül 10 év múl-

va térülhet meg a befektetés. Otthon a gaz-
daságában harminc hízóbikát tart. Emellett
hobbiból van néhány lova is, de lehet, hogy
visszatér a tehenekhez is. A mostani ha-
szonbérleti szerzôdés jó lehetôség számára,
hogy a szálastakarmány szükségletét is
megtermelje. 

Úgy tûnik, jó gazdája, jó hasznosítója lesz
a 46 hektáros legelônek a kópházai gazda. 

Élelmiszerbiztonság – biológiai tisz-
taságú élelmiszerek témakörben a
Vidékfejlesztési Minisztérium márci-
us 6-án konferenciát és szakmai dia-
lógust tartott szakemberek és a szak-
sajtó képviselôinek részvételével. 

A hatósági ellenôrzések gyakorlata és
tapasztalatai hazánk GMO mentességé-
nek érdekében témakörben dr. Bognár
Lajos, a VM élelmiszerlánc felügyeletért
és agrárgazdaságért felelôs helyettes ál-
lamtitkár tartott elôadást. Elmondta,
hogy tavaly megsemmisítettük a
szennyezett növényi kultúrákat, amely-
nek köszönhetôen ma Magyarországon
nincsenek GMO-val szennyezett termé-
nyek. Ugyanakkor a külföldrôl behozott
élelmiszerek alkotóelemei tartalmazhat-
nak génmódosított alapanyagokat. Ezért
március elsejétôl szigorított, úgynevezett
másodlagos ellenôrzést vezettünk be. Mi-
vel az EU-ban fel kell tüntetni a csoma-
goláson, hogy vannak-e benne GMO-s
összetevôk, azt nézzük meg itthon a fo-
gyasztó hozzájut-e a kellô tájékoztatás-
hoz – mondta a helyettes államtitkár.

A stratégiai célok közé tartozik, hogy
itthon minél több magyar vetômagot
használjanak a termelôk. Jelenleg a ter-
mesztett búzafajták 80-90 százalékban
hazai vetômagból kelnek ki. Ugyanezt
szeretnék elérni a kukoricánál is, habár a
magyar vetômag a világ exportpiacain a
kilencedik, Európában a harmadik helyen
áll – fontos, hogy idehaza is erôsödjék a
szerepe. 

Ugyancsak a Vidékfejlesztési Minisz-
tériumból Szépe Ferenc, a Mezôgazda-
sági Fôosztály fôosztályvezetôje
elôadást tartott „Kormányzati stratégia -
a mezôgazdasági termelés biológiai
alapjainak megôrzése és fejlesztése”
címmel. Fogalmi meghatározásként el-
mondta az elôadó, hogy az Ökológiai
Gazdálkodási Mozgalmak Nemzetközi
Szövetsége meghatározása szerint az
ökológiai gazdálkodás a talajok és az
élôvilág épségének valamint az emberek
egészségének megôrzését célzó termelé-
si rendszer. Természetes folyamatokon
alapul, és kerüli a káros hatású anyagok
alkalmazását. 

A nem ökológiai rendszereket konven-
cionális vagy vegyszeres természetes
rendszereknek nevezzük. 

Az integrált termesztés középutat ke-
res a konvencionális és az ökológiai
mezôgazdaság között. Ez azt jelenti,
hogy a trágyázás, a növényvédelem vala-
mint az állatok takarmányozása során a
lehetô legkevesebb segédanyagot hasz-
nálja, és csakis annyit, amennyi az adott
helyzetben szükségszerû. 

A biotermék 
tartalmasabb

A biotej több Omega-3 zsírsavat tartal-
maz. A sok zöldtakarmányt tartalmazó
bio takarmányozásnak köszönhetôen az
ökológiai módon tartott tehenek teje több
kedvezô élettani hatású telítetlen zsírsa-
vat tartalmaz. Az optimális zsírsavellátás

megvalósítása táplálkozásunkban fontos
a szív- és érrendszeri megbetegedések,
valamint a rák megelôzésében. 

A bio állatok jellemzôi: A bio állattar-
tásban a csonkítás, kurtítás nem elfoga-
dott. A bio állatokat nem doppingolják. A
bio borjak anyatejet isznak. A bio állatok
friss levegôn vannak. A beteg állatokat
természetes szerrel kezelik. 

Dr. Drexler Dóra, az Ökológiai
Mezôgazdasági Kutató Intézet ügyvezetô
igazgatója ismertette, hogy az ökológiai
minôsítéssel rendelkezô áruk áramlását a
feldolgozó és kereskedô cégeknek részle-
tekbe menôen kell igazolniuk. Minden
üzemet évente legalább egyszer átfogó
ellenôrzésnek vetnek alá. Ehhez kapcso-
lódhatnak még további szúrópróbaszerû
ellenôrzések.

Az elôadások után kerekasztal beszél-
getésre került sor Dr. Szigeti Tamás, a
Magyar Élelmiszer-tudományi és Tech-
nológiai Egyesület alelnökének vezetésé-
vel. A beszélgetés fô témái voltak: jog-
szabályi módosítások, innovációk –
egészségünk védelmét szolgálva, és
mennyiség vagy minôség a cél a növény-
termesztésben. A konferencián sok vitás
kérdés került megbeszélésre, de abban
mindenki egyetértett, hogy a növény-
védôszerek elhagyása védi az egészséget.
Minden huszadik vegyszerfelhasználó
legalább egy, a szerhasználatra visszave-
zethetô tünetre vagy betegségre panasz-
kodik. 

(L)

„A termelôket a létmini-
mum szélére sodró 2008-2009-
es tejválság nem ismétlôdhet
meg még egyszer. Két évvel
ezelôtt a magyar boltok polca-
in lévô dobozonként 109 forin-
tos tejet – a Tej Terméktanács
adatai szerint – 9 forintos áron,
vagy ingyen szerezte be a ke-
reskedelem. Vagyis a haszon-
ból a gazdák semmit sem lát-
tak! A parlament által kezde-
ményezett jelentés ösztönzi a
gazdák termelôi szövetkeze-
tekbe tömörülését, ezzel javít-
va a kollektív tárgyalási pozí-
ciójukat. Ismét meg kellene
gyôzni a magyar embereket az
összefogás szükségességérôl.
A szövetkezeti forma nem az
ördögtôl való találmány, Nyu-
gat-Európa számos országában
több évtizedes hagyományai
vannak. A termelôk csak így
védhetik meg érdekeiket a fel-
dolgozó iparral és a szuper-
marketekkel szemben.” - véle-
kedett Tabajdi Csaba, az
MSZP EP delegációjának ve-
zetôje a tej- és tejtermékág-
azattal kapcsolatban rendezett
plenáris vitában. 

A politikus a magyar tej-
ágazat helyzete kapcsán kije-
lentette: „annak ellenére, hogy
1 millió hektárnyi legelô áll
rendelkezésre a hazai tejágazat
mégsem versenyképes a Kár-
pát-medence klimatikus adott-
ságainak köszönhetôen. Az
egyenletesebb csapadékelosz-
lás miatt a lengyel-, a szlovák-
vagy német tej sokkal gazdasá-
gosabban termelhetô, ezért len-
ne lényegbevágó a magyar
gazdák számára a szerzôdéses
kapcsolatok uniós szintû sza-
bályozása. A magas takarmá-
nyárak, valamint a megnöveke-
dett adóterhek, járulékok kö-
vetkeztében a jelenlegi keres-
kedelmi ‘átadási árszinten’
nem lehet tisztességesen meg-
élni. 

„A kiegyensúlyozott uniós
jogalkotás arra is figyelem-

Ismét meghirdeti a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium (VM) a tejtermelôket sújtó különleges
hátrányok kezelésére adható támogatást, va-
lamint bevezeti a különleges rizstámogatást –
közölte a szaktárca. A forrásokra az egységes
kérelem beadásakor kell pályázni május 15-
ig a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-
talnál (MVH).

A VM – az Európai Unió elveivel összhang-
ban – kiemelten támogatja a tejágazatot.  A
mintegy 3100 tejtermelô az idén közel 45 millió
eurót, közel 13 milliárd forintot kap különleges
tejtámogatásra – áll a vidékfejlesztési tárca köz-
leményében. A különleges hátrányok kezelésére
adható tejtámogatás alapvetôen szolgálja az
ágazat érdekeit, hozzájárul a termelés növelésé-
hez és a versenyképesség javításához. Magyar-
ország uniós csatlakozása óta fontos szerepet
játszanak a mezôgazdaságban a nemzeti kiegé-
szítô (top-up) támogatások, melyeket az idén
lehet utoljára igényelni. Ennek az az oka, hogy
Magyarország 2013-ban eléri az uniós közvet-
len támogatási szint 100 százalékát, és a továb-
biakban nem lehet nemzeti kiegészítést fizetni a

gazdálkodóknak. A VM 2011 elsô félévében
elôkészítette azokat a konstrukciókat, amelyek
2012-tôl kezdôdôen alkalmasak a kifutó top-up
támogatások pótlására.  

A tárca szerint Magyarország nemzeti érde-
ke a rizstermesztés további fenntartása, ezért
a kifutó top-up helyett a szakminisztérium be-
vezeti a különleges rizstámogatást, amelynek
fedezetét a meglévô uniós források átcsopor-
tosításával biztosítja. Az új jogcímmel várha-
tóan 380 millió forintos forráshoz juthat a
mintegy 2800 hektáron gazdálkodó közel 30
hazai rizstermesztô. A szaktárca reményei
szerint az intézkedésekkel mindkét ágazatnál
– a gazdasági folyamatok kedvezôtlen hatása-
inak mérséklésével – megôrizhetô a hazai ter-
melés, és ösztönözhetô a gazdálkodók mun-
kahelyének megtartása. A várható támogatás
mértéke függ a jogcímre jelentkezô termelôk
számától, a tejtermelôk által leadott tej-
mennyiség kilogrammban meghatározott tö-
megétôl, illetve a rizstermelésbe bevont terü-
let nagyságától.

(U)

Pályázati felhívás
A kiíró szervek immár 15. alkalommal hirdetik meg a

Magyar Termék Nagydíj® pályázatot. A pályázat célja
az, hogy elismerje és díjazza a kiváló minôségû magyar
termékeket és szolgáltatásokat, valamint elôsegítse a
minôségtudatos szemlélet, a termékbiztonság, a fogyasz-
tóvédelem általános szintjének emelését.

A Magyar Termék Nagydíj® elnyerésére 23 témakör-
ben lehet pályázatot benyújtani. A pályázat benyújtásá-
nak határideje 2012. május 19. Magyarországon gyártott
és forgalmazott termékekkel, illetve szolgáltatásokkal. A
díjak átadására szeptemberben, a Parlamentben kerül
sor.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetô:
Kiss Károlyné

Industorg-Védjegyiroda Minôségügyi Kft.
Tel.: 20/934-4909

E-mail: kissildiko@termeknagydij.hu
vagy

Széman György
Tel.: 30/942-7293

E-mail: palyazat@termeknagydij.hu

A GAZDASÁGI ÉLET HÍREI

Öntsünk tiszta tejet a pohárba! 
A tejtermelôk szövetkezeti összefogását

sürgeti az Európai Parlament

Kezünkben a jövônk

Az állami földhaszonbérletek megoldhatják a legelôk hasznosítását

Gyôr megyében jól haladnak a szerzôdéskötések

Tizenhárom milliárd forint az idei különleges
tejtámogatás

mel van, hogy a termelôi
szervezetek ne kerülhessenek
monopol pozícióba sem nem-
zeti, sem európai szintéren. A
szerzôdéses felvásárlási árak
féléves rögzítése nagymér-
tékben hozzájárul a ter-
melôket leginkább sújtó
szélsôséges áringadozások
kiküszöböléséhez, és a
hosszabb távú befektetések
támogatásához. Ez elenged-
hetetlen lépés a tejkvóta rend-
szer 2015-ös megszûnése
elôtt. Sajnálatos, hogy a Bi-
zottság és a Tanács nem egye-
zett bele a szerzôdéses kap-
csolatok kötelezôvé tételé-
be.”- értékelte az európai tej-
szektor állapotát Tabajdi Csa-
ba, a Mezôgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Bizottság tagja. 

(u)
Grubits Márton kópházai gazda 1980 óta foglalkozik

állattenyésztéssel
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Piaci figyelô
Magyarországon a nyerstej

országos termelôi átlagára
92,47 forint/kg volt 2012 feb-
ruárjában, a januárihoz képest
stagnált. A fehérjetartalom
0,01 százalékponttal csökkent,
a zsírtartalom 0,06 százalék-
ponttal nôtt egy hónap alatt. A
feldolgozók nyerstej felvásár-
lása 6 százalékkal volt alacso-
nyabb februárban az év elsô
hónapjához viszonyítva, a ta-
valyi év azonos hónapjának
mennyiségét viszont 4 száza-
lékkal haladta meg. A nyerstej
kiviteli ára 96,15 forint/kg volt
februárban, 1 százalékkal
csökkent az elôzô havihoz ké-
pest, és 4 százalékkal volt ma-
gasabb a belpiaci árnál. A feb-
ruári kiviteli ár a forint euró-
val szembeni 5 százalékos
erôsödése ellenére az olaszor-
szági áraknál enyhébben mér-
séklôdött. A termelôk és a ke-
reskedôk nyerstej kivitele 0,5
százalékkal csökkent, a feldol-
gozóké 0,5 százalékkal nôtt
egy hónap alatt. 

Külpiac

Az Európai Bizottság prog-
nózisa szerint az Európai Uni-
óban 2012-ben 1 százalékkal,

2013-ban 0,6 százalékkal
nôhet a tehéntej felvásárlása.
Az USDA szakértôi szerint az
Egyesült Államok tejtermelé-
se 1,4 százalékkal lehet maga-
sabb az idén. Az Ausztrál Tej-
terméktanács elemzése szerint
Ausztráliában a 2011 júliusá-
tól 2012 júniusáig tartó gazda-
sági évben a tejtermelés 3-
4 százalékkal, míg Új-Zélan-
don a 2011 júniusától
2012 májusáig tartó gazdasági
évben erôteljesebben, 8-
10 százalékkal bôvülhet.

A németországi Élelmiszer-
gazdasági Kutató Központ
(ife) havi rendszerességgel
közzéteszi a nyerstej alap-
anyagértékét 4,0 százalék zsír
és 3,4 százalék fehérje beltar-
talomra vonatkozóan. Az alap-
anyagérték tükrözi a nyerstej
összetevôinek (zsír, fehérje)
árát, amelyet a hannoveri és a
kempteni árutôzsde vaj és so-
vány tejpor jegyzései alapján
határoznak meg. Februárban a
zsírérték és a fehérjeérték
egyaránt 4 százalékkal csök-
kent, így az alapanyagérték is
4 százalékkal volt alacso-
nyabb a januárinál.

Az EU-ban a vaj interven-
ciós készlete nem változott,
1375 tonna volt, a vaj magán-
tárolási készlete 57 százalék-

kal 9613 tonnára, a sovány
tejpor intervenciós készlete
65 százalékkal 15357 tonnára
csökkent február 23-án a ja-
nuár 19-ei készletnagysághoz
képest. Az Európai Bizottság
a sovány tejpor intervenciós
készletének teljes mennyisé-
gét a legrászorultabbak kö-
zött osztja szét. A vaj magán-
tárolási támogatásának meg-
nyílásával március elsô két
napjában erôteljesen, több
mint 11000 tonnával nôtt a
készletszint, így már 30 szá-
zalékkal volt magasabb az
egy évvel korábbihoz viszo-
nyítva. 

Export-import

A KSH adatai szerint Ma-
gyarországon a tej és tejtermé-
kek kivitelének árbevétele
25 százalékkal, az import érté-
ke 7 százalékkal nôtt 2011-ben
az elôzô évihez viszonyítva. A
behozatal értéke 54 százalék-
kal volt magasabb a kivitel ár-
bevételénél. A külkereskedel-
mi egyenleg továbbra is nega-
tív volt, azonban 16 százalék-
kal javult egy év alatt.

A nyerstej exportjának
71 százalékát a teljes, 15 szá-
zalékát a fölözött, 14 százalé-
kát a félzsíros tej tette ki. A

teljes nyerstej külpiaci értéke-
sítése 41 százalékkal, a félzsí-
rosé 38 százalékkal nôtt, míg a
fölözötté 31 százalékkal csök-
kent egy év alatt. A teljes
nyerstej 31 százaléka Olaszor-
szágba, 24 százaléka Szlová-
kiába, 17 százaléka Romániá-
ba és 12 százaléka Szlovéniá-
ba irányult. A fölözött tej
81 százalékát Olaszországba
szállítottuk.

A tej- és tejtermékimport
értékének 42 százalékát a sajt
és túró tette ki. A tej- és tejter-
mékkivitel árbevételébôl a sajt
és túró 22 százalékkal részese-
dett. A sajt és túró kivitele
6 százalékkal, a behozatala

3 százalékkal csökkent 2011-
ben az egy évvel korábbihoz
viszonyítva. Az import 53 szá-
zaléka Németországból,
16 százaléka Lengyelország-
ból, 7 százaléka Szlovákiából
származott. Németországból
12 százalékkal több, Lengyel-
országból 13 százalékkal,
Szlovákiából 27 százalékkal
kevesebb sajtot és túrót szállí-
tottak hazánkba. A sajtgyártás
melléktermékeként keletkezô
tejsavó behozatala 13 száza-
lékkal, kivitele 26 százalékkal
nôtt.

A dobozos tej 92 százalé-
kát félzsíros, 8 százalékát tel-
jes tejként importáltuk, a fö-

lözött tej részaránya elhanya-
golható volt a vizsgált
idôszakban. A félzsíros dobo-
zos tej importja 2 százalék-
kal, a teljesé 15 százalékkal
csökkent egy év alatt. A fél-
zsíros tej importjának 38 szá-
zaléka Szlovákiából, 24-
24 százaléka Ausztriából és
Csehországból származott. A
savanyított tejtermékek beho-
zatala 14 százalékkal nôtt, a
kivitele 28 százalékkal csök-
kent egy év alatt. A vaj és a
vajkrém importja stagnált, ex-
portja 18 százalékkal csök-
kent a vizsgált idôszakban.

AKI

A nyerstej termelôi árának alakulása a világon

Forrás: AKI PÁIR, Európai Bizottság, LTO, USDA

Belpiac

Külpiac

Export-import

Az Országgyûlés által a múlt év végén elfogadott törvény-
módosítás szerint az élelmiszerlánc szereplôinek 2012. janu-
ártól felügyeleti díjat kell fizetni, amelynek mértéke az elôzô
évi nettó árbevétel 0,1 százaléka. Az élelmiszert kizárólag a
végsô fogyasztó számára értékesítôk átalánydíjat fizethetnek:
mikro vállalkozás és kistermelô évi húszezer forintot; kisvál-
lalkozások évi hétszázezer forintot (esetükben választható az
elôzô évi árbevétel alapján történô fizetés is). A mezôgazda-
sági kistermelô mentesül a díjfizetési kötelezettség alól. Az
éves felügyeleti díjat két részletben, egyenlô összegben kell
megfizetni július 31-ig, illetve január 31-ig. 

A felügyeleti díjat elôször 2012. július 31-ig kell leróni. 
A most bevezetett élelmiszer-felügyeleti díj a teljes agrár-

termékpályát érinti, a mezôgazdasági termelôket, élelmiszer-
vállalkozásokat, kereskedôket, takarmánygyártókat, állattar-
tókat, állatgyógyászati termékeket, stb. Már a törvény elôké-
születeinél több terméktanács, szövetség hallatta hangját, til-
takozva egy újabb teherviselés ellen. 

A tejágazat kompenzációt kér
Lukács Lászlótól, a Tej Terméktanács ügyvezetô igazgató-

ját arról kérdeztük: hogyan érinti a tejágazatot a bevezetésre
került élelmiszer-felügyeleti díj, tettek-e lépéseket az anyagi
terhek mérséklésére? 

– A Tej Terméktanács kezdeményezésére tavaly decem-
berben a Vidékfejlesztési Minisztérium összehívta a Termék-
pálya Bizottságot a felügyeleti díjjal kapcsolatos tájékoztatás
céljából. A bizottsági ülésen azt tapasztaltuk, hogy más ter-
mékpályák, azzal a kitétellel, hogy ennek a díjnak a beveze-
tésére más, elsôsorban a hús ágazatban jelentkezô díjfizetési

kötelezettség kivezetésével
együttesen kerül majd sor, így
azt nem vitatták. A vidékfej-
lesztési tárca illetékesei
ugyanis elmondták, az élelmi-
szerfelügyeleti díj bevezetésé-
vel egyidejûleg megszüntet-
nek bizonyos állategészség-
ügyi, illetve az élelmiszerlánc
felügyelethez kapcsolódó díja-
kat, és helyette bevezetnek
egy új egységes, mindenkire
vonatkozó díjtételt. A Tej Ter-
méktanács jelezte, hogy a tör-
vény kedvezôtlenül érinti az ágazatot, eddig a tejfeldolgo-
zóknak nem kellett ilyen díjat fizetni. A tej termékpálya szen-
vedô alanya lett a rendeletnek, több százmillió forintos éves
befizetési kötelezettséggel sújtva e szektort. A vidékfejleszté-
si tárca képviselôi elismerték, hogy mivel terítik a befizetési
kötelezettséget több termékpálya több szereplôjére is, így
természetesen lesznek olyan termékpályák, amelyeknek ezek
után majd kevesebbet kell fizetnie, de lesznek olyanok is,
ahol új fizetési kötelezettségként jelentkezik majd a felügye-
leti díj.

A terméktanács kérte a vidékfejlesztési tárcát, tekintettel
arra, hogy a tej termékpályán a felügyeleti díj komoly több-
letfizetést jelent, annak terhét valamilyen egyéb intézkedés-
sel kompenzálja. A VM erre ígéretet tett. Jelenleg folynak az
egyeztetések, melynek során felülvizsgálják, hogy a termék-
pályára vonatkozó többlet befizetési kötelezettséggel szem-
ben, milyen olyan egyéb intézkedések jöhetnek szóba, ame-
lyek kompenzálnák az ágazatra háruló terhet.

A Tej Terméktanács javasolta továbbá a szaktárcának,
hogy a díjfizetés jellegére vonatkozóan el kell kerülni, hogy
ha egy termelôi csoport mûködik a tej termékpályán, akkor
ôket akár többszörösen is sújtsa a díjfizetési kötelezettség.
Erre vonatkozóan egy módosító javaslat került a parlament
elé, amely lényegében feloldja, hogy termelô csoport vagy
termelôi csoport tulajdonában lévô feldolgozó többszörösen
fizessen felügyeleti díjat. A terméktanácsnak ezt a javaslatát
figyelembe vették a törvény szövegezésében, tette hozzá
Lukács László.

(ujvári)

A Tej Terméktanács kompenzációt kért

Januártól felügyeleti-díjat kell fizetni 
az élelmiszerlánc szereplôinek 

Januárban lépett életbe az élelmiszerlánc-felügye-

leti díjról szóló törvény, s várhatóan március vé-

gén-április elején jelenik meg a törvény végrehaj-

tási rendelete. Az élelmiszerlánc szereplôinek má-

jus 31-ig kell bevallani a tavalyi árbevételüket,

amelynek alapján számítják majd ki az élelmiszer-

felügyeleti díjat. A jogszabályalkotók szerint az új

teher bevezetésének célja, hogy az élelmiszerlánc-

felügyeleti szerv feladatai ellátására fedezetet biz-

tosítson. Lukács László 
ügyvezetô igazgató

Az Európai Bizottság
megszavazta, hogy 500 mil-
lió eurót biztosít 2012-ben a
legrászorultabbak élelmi-
szersegély programjára,
amelybôl hazánk 13,71 mil-
lió eurót kapna. Magyaror-
szágon 2011-ben kizárólag a
gabonafélék kerültek szé-
tosztásra, vaj, sovány tejpor
és cukor nem, idén visszatér-
nek a programba a tejtermé-
kek. A Mezôgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatallal
(MVH) szerzôdött négy se-
gélyszervezet márciusban
kezdi meg 1000 tonna UHT
tej szétosztását.

Az Általános Ügyek Ta-
nácsának külügyminiszte-
rei február 28-án aláírták a
tejcsomagot. A javaslatot
az Európai Parlament Lu-
xemburg ellenében, Hol-
landia, Dánia és Írország
tartózkodásával fogadta el.
A szabályozás 2020 júniu-
sáig maradna érvényben.
Az eredetvédelemre vonat-
kozó rendelkezések azon-
nal életbe lépnének, míg a
szerzôdésekre és a sajt
mennyiségi szabályozására
vonatkozó elôírásokat csak
hat hónap után kellene al-
kalmazni.

Miniszteri kitüntetések 
március 15 alkalmából

Az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója
alkalmából ünnepséget rendeztek a Vidékfejlesztési
Minisztériumban, amelynek alkalmából Fazekas Sán-
dor miniszter kitüntetéseket adott át. A miniszter úr
többek közt Magyar Agrárgazdasági Minôségi Díjban
részesített öt szervezetet és a díjazást igazoló emblé-
ma termékeiken történô használatra jogosítja fel

– a Bánffi és Bánffi Vagyonkezelô és Termelô Kft.-t,
amely szikvíz készítéssel foglalkozik,

– a Mirelitte Mirsa Zrt.-t, amely gyorsfagyasztott
zöldség, gyümölcs, tészta és félkész termékek gyár-
tását végzi,

– a Pápai Hús 1913 Kft.-t, az 1130 fôs magyar tulaj-
donú vállalkozás sertésvágás, hús és húskészítmé-
nyek gyártásával és értékesítésével foglalkozik,

– a Szatmár Konzervgyár 245 fôs tyukodi vállalko-
zás, fô profilja a gyümölcs és zöldségfeldolgozás, 

– a TUTTI Élelmiszeripari Kft.-t, a 84 fôs rábapatonai
vállalkozás homogenizált és diétás ételek gyártásá-
val foglalkozik.

A tejgazdaságból az idén kitüntetésre nem került sor. 

(L)

Agrárpolitikai hírek
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A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet tevékenységének fô területei

1. Kutatás-fejlesztés

A kutató-fejlesztô tevékenysé-
gérôl dr. Lôrincz Attila tudomá-
nyos osztályvezetô tájékoztatja
olvasóinkat, aki egy évtizede az
Intézet munkatársa, s az idén ka-
pott megbízást e szakterület irá-
nyítására. A kutatás-fejlesztési
célokat az alábbiakban foglalta
össze:

– Korszerû gyártmányok,
anyag és energiatakarékos,
környezetkímélô gyártási eljárá-
sok kidolgozása;

– A minôség és az élelmiszer-
biztonság fejlesztése;

Kiemelt terület a membrán-
technológiára alapozott termék-
fejlesztés, a speciális összetételû
fehérjekoncentrátumok és -izolá-
tumok fejlesztése, a tejipari
melléktermékek értéknövelô
hasznosítása és funkcionális élel-
miszerek kidolgozása. E területen
közel ötven know-how és tíz sza-
badalom fémjelzi az intézeti
eredményeket, s ezekbôl több
nemzetközi ipari hasznosításra is
került.

Visszatekintés a kezdetektôl

Már az Intézet alapítását kö-
vetôen foglalkoztak a higiénikus
tejnyerés és tejkezelés kérdései-
vel, majd a vaj minôség javításá-
val, a tejsavbaktérium-színtenyé-
szet készítésével. A sajtgyártási
kísérletek eredményeként kidol-
gozták az Óvári sajt készítését. A
kísérleti üzem elrendezésben, be-
rendezésben példaként szolgált a
hazai tejüzemek létesítéséhez. Az
1930-as években kiemelkedô
eredménye volt a tejipari mikro-
biológia kutatásnak. Az 1940-es
évek elején, a sajtgyártás elméleti

és gyakorlati kérdései, a sajtöm-
lesztés, a kultúrák mikrobiológiá-
ja, a kultúrakészítés voltak a ku-
tatás fô területei.

Az 1945. évet követô idôszak
fejlesztési eredményei

A vajminôség javítása, a vaj-
gyártás helyzetének vizsgálata volt
a háborút követô idôszak feladata,
s az 50-es évekre alakult ki a kö-
zépüzemekbôl álló hazai vajipar.

Az 50-es évek végén a sajtkuta-
tás lett a fontos terület. A pasztôrö-
zött tejbôl történô gyártás elter-
jesztése, a félkemény sajtok tech-
nológiájának fejlesztése, a pannó-
nia kidolgozása, az ementáli
minôségjavítása voltak a kiemel-
kedô eredmények. A juhsajtgyártás
fejlesztésében szép eredményt ho-
zott a cseddározott alvadék mártá-
sos hôkezelésének, gyúrásának gé-
pesítése. Az 1970-es évektôl a tej-
ipari gyártmányok és technológiák
komplex fejlesztése került a kö-
zéppontba. Az Intézet a világon az
elsôk között ekkor dolgozta ki az
ultraszûrés és vákuumbepárlás
kombinációján alapuló krémfehér-
sajt gyártástechnológiáját. Ennek
hasznosításaként üzemeink évi 10

Dr. Unger András
1949. júli-

us 8-án szüle-
tett a Gyôr-
Sopron me-
gyei Lôvô
községben ,
kisiparos csa-
ládban. 1963-

67 között a Csermajori Tejipari
Technikumban tanult, sajátította
el a szakma alapjait. Érettségi
után 1967-ben felvételt nyert a
Mosonmagyaróvári Agártudo-
mányi Fôiskolára. Az általános
agrármérnöki szak mellett a tej-
gazdasági szakirányt választotta.
Dr. Pulay Gábor iránymutatásá-
val készítette el diplomamunká-
ját is, amellyel 1972-ben az Or-
szágos Diákköri Konferencián
nagydíjat nyert. A professzor
szakmai és nevelô munkája
olyan nagy hatással volt rá, hogy
véglegesen is a tejipari kutató-
munkát választotta életcéljául. 

Ezért 1972-ben, friss diplo-
másként az MTKI-nál helyez-
kedett el, mint tudományos se-
gédmunkatárs. 1975-76-ban el-
végezte a Tejipari Szakmérnöki
Szakot és diplomát szerzett.
1996-ban a Pannon Agrártudo-
mányi Egyetem Mezôgazdaság-
tudományi Karán, a nyers tej tu-

dományos minôsítésének meg-
alapozása, gyakorlati bevezeté-
se témakörbôl doktori címet ka-
pott. Rendszeresen oktat külön-
bözô agrár-egyetemeken. 

14 évig intézetigazgató

Dr. Unger Andrást 1997-ben
nevezték ki a Magyar Tejgazda-
sági Kísérleti Intézet Kft. ügy-
vezetô igazgatójának, megbíza-
tását nyugdíjazásáig (2011) be-
töltötte. Szakmai pályája az
alábbi fontosabb állomásokkal
jellemezhetô.

1972-78 között – mint tudo-
mányos segédmunkatárs, majd
munkatárs – a sajtgyártás mik-
robiológiai kérdéseivel foglal-
kozott. Kutató-fejlesztô munká-
ja alapozta meg a fagyasztva-
szárított tejsavbaktérium kultú-
rák hazai gyártását. 

1978-ban került az Intézet
nyersanyag kutató csoportjá-
hoz, amelynek 1979-ben ve-
zetôje lett. A nyersanyag-kuta-
tás területén végzett munkájá-
nak kiemelkedô eredménye,
hogy a magyar tejgazdaság már
az Európai Uniós csatlakozás
idôszakában is rendelkezett egy
rendkívül korszerû nyersanyag
minôsítéssel és kiváló tej-
minôséggel. 

Vitathatatlan érdemei vannak
a membránszeparációra alapo-
zott lágysajt gyártás területén
létrejött olyan termelô kapacitá-
sok létesítésében, amelyeket
Kistelek, Makó, Csorna, Szé-
kesfehérvár tejüzemei reprezen-
tálnak. 

Az irányításával dolgozó
munkacsoport fejlesztette ki
elôször Magyarországon azt a
korszerû gyártási eljárást,
amely lehetôvé tette az étkezési
túró minôség megôrzési idejé-
nek növelését 3-5 napról 30
napra. 

Igazgatása alatt az Intézet va-
lamennyi részlege, mintegy 700
millió Ft beruházás eszközlésé-
vel megújult. Laboratóriumai
megszerezték a legmagasabb
szintû akkreditációkat. Az Inté-
zet tevékenysége a tudományos
kutatáson túl kiszélesedett és
azt ma már a laboratóriumi
szolgáltatások, a kereskedelem
és termelés is támogatják. 

Tudományos és szakmai
munkája eredményeit közel 62
szakcikkben publikálta. Mun-
kásságát több kitûntetéssel is-
merték el, közöttük az Ujhelyi
Imre-díjjal (amelyet kétszer is
átvehetett), a Pulay Gábor Em-
lékéremmel. 2010-ben Életmû-
díjat kapott. 

Novák Árpád
1949. július

10-én szüle-
tett a Zala me-
gyei Tófejen
„tejes” család-
ban. 1963-67
között a Cser-
majori Tejipa-

ri Technikumban sajátította el a
tejipari ismeretek alapjait. Az
érettségi után elsô munkahelye
a Zala megyei Tejipari Vállalat
Zalaegerszegi Üzeme volt, ahol
mûvezetôként a Pannónia sajt
gyártásában dolgozott. 

Tudományos segédmunkatárstól
a fôosztályvezetôig

1967-ben felvételt nyert a
Keszthelyi Agrártudományi
Egyetem Mezôgazdaságtudo-
mányi Karára. 1972-ben – 40
évvel ezelôtt – diplomája meg-
szerzését követôen az MTKI-
nél helyezkedett el, mint tudo-
mányos segédmunkatárs. Pálya-
futása: 1975-tôl tudományos
munkatárs, 1979-tôl tudomá-
nyos csoportvezetô, 1984-tôl
tudományos osztályvezetô,
majd 1998-tól tudományos
fôosztályvezetô, amely beosz-
tásból ment nyugdíjba, de to-

vábbra is aktívan dolgozik, mint
tudományos tanácsadó.

1976-ban az Agrártudományi
Egyetem Keszthely Mosonma-
gyaróvári Mezôgazdasági Karán
tejipari szakmérnöki oklevelet
szerzett. A szakmai ismereteket
a hazai tejipar olyan kiválósága-
itól tanulhatta meg, mint pl.
dr. Balatoni Mihály, dr. Ketting
Ferenc és dr. Pulai Gábor. 

Fô szakterülete kezdetben a
sûrített és porított tejtermékek
gyártási eljárásainak fejlesztése
volt, amelynek gyakorlati ered-
ményei az 1975 és 1980 között
az országban létesült hét tejpor-
gyár beüzemelésében, átadás-
átvételi eljárásainak lefolytatá-
sában, számos új termékek
gyártásának realizálásában va-
lósult meg. Ezt követôen a
membránszeparációs eljárások
(ultraszûrés, mikroszûrés, nano-
szûrés) tejipari alkalmazásainak
kutatásában és fejlesztésében
volt érdemi tevékenysége. 

Szabadalmak és védett eljárások

Novák Árpád legjelentôsebb
kutatás-fejlesztési eredményei a
membránszeparáció alkalmazá-
sával elôállított tejfehérje kon-
centrátumok- és izolátumok
ipari gyártási eljárásainak fej-

lesztéséhez és megvalósításá-
hoz kapcsolódtak. Ilyen termé-
keket a világon elsôként ipari
méretben az Intézet szabadalma
alapján Magyarországon Csor-
nán gyártottak. Ezt az eljárást
ma már a világ több országában
is (Argentína, Írország) hasz-
nálják. Jelenlegi munkái a mik-
roszûrés alkalmazásával elôállí-
tott micelláris kazein gyártási
eljárásának fejlesztésére irá-
nyulnak.

Kutató-fejlesztô munkáját
több kitüntetéssel ismerték el,
köztük a Pulay Gábor emlék-
éremmel és a 2007-ben átadott
Ujhelyi Imre-díjjal.

Bognár Gábor igazgató és
munkatársai jellemzése szerint
Novák Árpád kiváló kutató, ki-
váló gyakorlati szakember. Rit-
ka képviselôje azoknak a szak-
embereknek, akik a legújabb el-
méleti tapasztalatok felhaszná-
lásával újat, jobbat és maradan-
dót tudtak alkotni.

(Lapunk múltkori számában
már közöltünk egy írást Novák
Árpád munkásságáról, de mivel
abban több adat közlése tévesen
történt, ezen cikkünkkel igazít-
juk helyre. A hibákért úgy olva-
sóink, min Novák Árpád szíves
elnézését kérjük.)

A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézetet (MTKI) 1903-ban alapította Ujhelyi Imre, s ez Európa egyik legrégibb
kutató-fejlesztô intézete. Az intézmény szabályzatában akkor megfogalmazott feladatok most is a tudományos,
kutató munka alapját képezik. 
Az intézeti tevékenység mai fô területei: az élelmiszeripari kutatás-fejlesztés, a laboratóriumi tevékenységre ala-
pozott szolgáltatás, a természetes élelmiszer összetevôk és adalékanyagok kereskedelme és probiotikus készítmé-
nyek gyártása. A tevékenység fô területeit cikksorozatban mutatjuk be, melynek elsô fejezete a kutatás-fejlesztés.

ezer tonna magyar krémfehérsajtot
gyártottak és exportáltak. 

Jelentôsebb eredmények
a 80-as évektôl

Az Intézet 1979-ben kidolgo-
zott, s ma is alkalmazott koncep-
ciója alapján valósult meg a nyers
tej árkonzekvens minôsítése. A
nyerstej minôségének folyamatos
javításán azóta is dolgoznak

A világon elsôként dolgozták
ki az ultraszûrés–vákuumbepár-
lás-porlasztva szárítás mûveletei-
vel készült tejfehérje koncentrá-
tum porok gyártástechnológiáját.
Az elsô ilyen gyártó üzem az In-
tézet szabadalmára alapozva Ma-
gyarországon, Csornán létesült.
Azóta a technológia világszerte
elterjedt, de az Intézet technoló-
giájával készített termékek képvi-
selik a legjobb minôséget.

A 80-as évek sikerterméke a
Party vajkrém volt, amelybôl a
magyar tejipar évente most is 7
ezer tonnát gyárt és forgalmaz.
Újabb funkcionális változatai a
jövô húzótermékei lehetnek. 

A hosszan eltartható étkezési
túró gyártási eljárásának kidol-
gozása és üzemi realizálása a 90-
es évek elején valósult meg. Ek-
kor dolgozták ki az ultraszû-
rés–vákuumbepárlás–porlasztva
szárítás mûveleteivel készült tej-
fehérje izolátum porok technoló-
giáját, melynek felhasználásával
a világon több ezer tonna kiváló

minôségû tejfehérje izolátumot
gyártanak. 

Az elmúlt évtized legje-
lentôsebb eredménye a micelláris
kazein izolátum létrehozása és
nagyüzemi gyártástech-
nológiájának kidolgozása volt. Ez
az új termék kiváló alapanyagnak
bizonyult többek között sajtok,
UHT hôkezelt tejitalok és speciá-
lis tápszerek gyártásához, s így a
jövô világszerte keresett speciális
ingrediense lehet. 

Komplett technológiák 
hasznosítása, gyakorlatorien-

tált kutatás-fejlesztési tevé-
kenység

Az Intézetben folyó kutatás-
fejlesztési tevékenység alapját a
feladat-specifikus teamek képe-
zik, s munkájukat korszerû kísér-
leti üzem és akkreditált laborató-
riumok támogatják. E tevékeny-
ség gyakorlatorientált és döntôen
olyan kutatási eredmények létre-
hozására irányul, amelyek a fel-
használók számára komoly érté-
ket képviselnek és így eladhatóak. 

– A kutatási eredményeket
hasznosító tejipari vállalatok
anyag- és energiatakarékos tech-
nológiák átvételével csökkenthe-
tik feldolgozási költségeiket, s
ezzel helyt tudnak állni az egyre
élesedô árversenyben;

– A minôség és az élelmiszer-
biztonság fejlesztésére irányuló
eljárások átvétele javítja a fel-

használók
versenyké-
pességét a
hazai és
külpiacon.

– A fo-
l y a m a t o s
f e j l e s z t é s
eredményei
az olyan
n a g y o b b
nyereség-
t a r t a l o m -
mal gyárt-

ható funkcionális, egészségvédô
tejtermékek (pl. probiotikus zsír-
szegény sajtok, tejitalok, savóita-
lok, stb.) és más új élelmiszerek,
amelyek képesek különbözô fo-
gyasztói csoportok táplálkozási
igényének teljes-vagy részleges
kielégítésére. 

– Az Intézet technológiáival a
tejipari melléktermékek, a sajt- és
túrósavó egyes komponenseinek
fôtermékké alakítása vagy fôter-
mékekben való hasznosítása
alapvetôen javíthatja a felhaszná-
lók jövedelmezôségét. 

A jövôben csak az innovatív,
piaci elônyöket biztosító kutatás-
fejlesztésnek van létjogosultsá-
ga. Az Intézet célja, hogy a kuta-
tás-fejlesztési tevékenységével
támogassa a hazai vállalkozáso-
kat, növelje versenyképességü-
ket. Kutatás-fejlesztési eredmé-
nyeit ajánlja minden régi és le-
endô partnerének. 

M.S./

A Magyar Királyi Tejkísérleti 
Állomást 1903-ban alapító 

Ujhelyi Imre

Dr. Lôrincz Attila
tudományos 
osztályvezetô

A századfordulótól napjainkig

Ketten, akik a tejipar nagyjai nyomában járnak
Az 1900-as századforduló idején tejgazdaságunk elmaradottsága számottevô volt. Szükség volt egy olyan személyre, aki a tejgazdaság szereplôit ebbôl az elmaradottságból ki tudja mozdítani. Ekkor
bukkant fel Ujhelyi Imre, a kiváló mezôgazdász és állatorvos (1866-1923), akinek vezetése alatt és munkája nyomán a tejipar fejlôdése tudományosan megalapozott útra tért. Az 1900-as évek elején a
Magyaróvári Gazdasági Akadémia tanára volt és nevéhez fûzôdik a Magyar Királyi Tejkísérleti Állomás megalapítása (1903) – amelynek elsô igazgatója volt – és amely azóta is tejgazdaságunk tudo-
mányos bázisa. Kezdeti munkái a szarvasmarha törzskönyvezés megalapozására irányultak. A Tejkísérleti Állomás irányításával dolgozta ki az Óvári sajt gyártástechnológiáját (1904). Az igazgatói
székben 1909-ben Dr. Gratz Ottó követte, aki 24 évig állt az Intézet élén. Elôretekintô tudós volt, akinek gyakorlati és irodalmi munkássága a tejgazdaság egészére kiterjedt. Ô írta az elsô tejgazdasá-
gi technológia tankönyvet, amelynek alapjai mai is helytállóak. Dr. Csiszár József az ô bíztatására lépett a kutatás szolgálatába 1926-ban. Kezdetben a tejgazdaság mikrobiológiai kérdéseivel foglal-
kozott. 1940-ben nevezték ki az Intézet igazgatójává és ezt a tisztet haláláig, 1955-ig betöltötte. Rendkívül sokoldalú, gyakorlatorientált kutató volt. Munkássága elsôsorban a sajtgyártás fejlesztésére
terjedt ki. Érdekesség, hogy a háború alatt a Németországba kitelepített intézeti eszközöket személyesen kutatta fel és azokat Weilerben, öt vasúti vagonban csomagoltan sértetlenül meg is találta.
Gondoskodott annak megóvásáról, majd 1947-ben hazaszállításáról. Ezen a bázison lehetett az Intézet munkáját újraszervezni. Itt kell megemlítenünk Dr. Pulay Gábor (1927-1976) professzor nevét,
aki a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet (MTKI) igazgató helyetteseként Dr. Csiszár József mellett kezdte munkáját. Fô munkaterülete a tejgazdasági mikrobiológia és biokémia volt. Ô indította
el Mosonmagyaróváron a tejmérnöki szakirányú képzést. A sort számos kiváló tudós követte, akik folytatták az elôdök megkezdett munkáját. A teljesség igénye nélkül a következô neveket feltétlenül
fel kell említenünk: Dr. Tomka Gábor, Dr. Balatoni Mihály, Dr. Ketting Ferenc, Dr. Szakály Sándor, Szegô Miklós (Kossuth-díjas), Dr. Babella György. És most, a legújabbakat mutatjuk be, Dr. Un-
ger Andrást és Novák Árpádot, akik közel 40 évig voltak a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet munkatársai és a közelmúltban vonultak nyugdíjba. Életútjuk során maradandót, hasznosíthatót al-
kottak – akárcsak dicsô elôdeik – úgy a magyar, mint az egyetemes tejgazdaság számára. 

A két szakember nyugdíjba vonulása alkalmából a munkatársak részvételével rendezett összejövetelen Bognár Gábor, az MTKI Kft. igazgatója szólt a nyugdíjba indulókhoz: Valóban a tejipar nagyjainak útján
haladnak, akik munkásságukkal öregbítik az Intézet hazai és külföldi jó hírnevét, megítélését, erôsítik az Intézet pozícióit. Két olyan kollégát köszönthettünk, akiknek tevékenysége bárki számára jó példa lehet.
Nagy megnyugvással tölt el bennünket, hogy a jövôben is számíthatunk mindkettôjük munkájára, segítségére. Az pedig biztos, hogy az új feladatok miatt nem lesz idejük unatkozni, mondta Bognár Gábor.         (L)
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A szentesi Árpád-Agrár Zrt. évtizedek óta fog-

lakozik a növénytermesztés mellett tehenészet-

tel. 1960-ban alakult jogelôdje, az Árpád Ter-

melôszövetkezet tagsága kezdetben központi

istálló hiányában a háztáji gazdaságaiban tar-

totta a szövetkezet teheneit. 1967-ben 108

férôhelyes istálló építésével indult az ágazat,

majd 1984-ben újabb istállókkal bôvítették az

állattartó telepet, és ezzel együtt jelentôsen nôtt

az állomány. 2009-ig két telepen tartották a

szarvasmarha állományt, majd a tejpiaci vál-

ság miatt egy helyre vonták össze a tejelô tehe-

neket és a növendékállományt. A szarvasmar-

ha ágazat vezetôje Kellerné Mencser Mária.

– Mekkora a tehenészet és hány embernek
biztosít megélhetést?

– Jelenleg 1170 holstein-fríz szarvasmarhát
tartunk, ebbôl 550 a fejôstehén. A tehenek kötet-
len tartásban és csoportos elhelyezésben vannak.
Az elmúlt évben sikerült növelni a tehénlétszá-
mot, de több a szaporulat, mint amennyi férôhe-
lyünk van, így a fölösleges tenyészállatokat érté-
kesítjük. Várhatóan ebben az évben is tudunk ér-
tékesíteni 60 vemhes üszôt. A tehenészetben
több munkafázist kézi erôvel kell megoldanunk,
így összesen 26 embernek adunk munkát.

– Hozott-e nem várt nehézségeket az idei tél?
– Egy tehenészet életében nyáron a nagy me-

leggel, télen a nagy hideggel kell megküzde-
nünk. Ezen a télen sem volt ez másként. Az álla-
tok jól tûrik a hideget, ha száraz, huzatmentes
pihenôteret tudunk biztosítani számukra. Mivel
ez adott, a tejtermelésük nem csökkent a -20
Celsius fokos külsô hômérsékletnél sem.

– Hogy zajlik a fejés?
– A fejés osztott mûszakban, reggel 5 órakor

és délután 5-kor kezdôdik. A takarmányozás a
fejéshez igazodik, naponta két alkalommal ete-
tünk. Fontos, hogy a teheneket a fejôházból
visszatérve „terített asztal” várja. Összesen hét
tejtermelô csoport van, hétszer délelôtt és hét-

szer délután jönnek fejésre. A csoportok kialakí-
tása a tejtermeléstôl és a tehenek laktációs áll-
apotától függ. Nálunk általában 72 tehén van
egy csoportban, alkalmazkodva a fejôház kapa-
citásához. A fejôházban számítógépes telepirá-
nyítási rendszer mûködik. A tehenek lábán pe-
dométer van, amely az egyedi azonosításukat
szolgálja, és lehetôvé teszi az adatgyûjtést.
Minden tehénrôl naponta a következô adatokat
gyûjtjük össze: napi tejtermelés, a tej vezetôké-
pessége (ebbôl a tôgygyulladásra lehet követ-
keztetni), mozgás aktivitás, ami megmutatja,
ivarzik-e az állat vagy beteg, valamint a tehén
tömege. 

– Hogyan kezelik a lefejt tejet és hová szállí-
tanak?

– A tej teljesen zárt rendszeren keresztül kerül
a fejôházból a tejházba. Jeges vizes pillanat-
hûtôvel hûtjük azonnal a fejést követôen 10 Cel-
sius fok alá, majd a hûtô tárolótartályokban hûl
tovább 4 fokosra. Évek óta csak extra minôségû
tejet termelünk és adunk át a felvásárlónak. A te-
jet az Alföldi Tej Kft.-nek értékesítjük, valamint
közvetlen fogyasztásra is adunk el tejet a váro-
sunkban mûködô két tejboltban. A tej átvétele
naponta történik.

– Éves szinten mennyi tejet termelnek, milyen
a fejési átlag?

– Tavaly 4 440 000 kilogrammot teljesítet-
tünk, a fejési átlag 26,5 kilogramm, az istállóát-
lag 22,5 kilogramm volt. 

– A legfontosabb mutató a tej ára. Ez hogyan
alakult az elmúlt évben?

– Tavaly nôtt a felvásárlási ár. Míg januárban
az értékesítési átlagárunk 79 Ft/kg volt, ez de-
cemberre elérte a 95 Ft/kg-ot. Ez az ár még min-
dig nem fedezi az elôállítás költségeit. 2011-ben
az állami támogatásoknak volt köszönhetô, hogy
hosszú évek után elôször nem lett veszteséges az
ágazat. Nagy szükség lenne egy stabil jó árra,
hiszen az elmúlt években nem sok anyagi le-
hetôségünk volt a fejlesztésre. A fejôházunk
1984 óta mûködik, ráférne már a korszerûsítés,
valamint új istállóban is szívesen látnánk az ál-
latainkat.
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CSB-System már 20 éve áll a magyar élelmi-
szeripar szolgálatában. Vállalatunk alapfilo-
zófiája szerint a profit nem az íróasztal mel-

lett, hanem az üzemekben, a gyártósorokon, vala-
mint a logisztika területén képzôdik. Ezért a külön-
bözô élelmiszeripari ágazatokra specializált szoftve-
reink korszerû gyártási, tervezési, logisztikai megol-
dásokat tartalmaznak, elôtérbe helyezik az üzemi
adatrögzítést, a mobiltechnológiát, az adott környe-
zetben leghatékonyabb logisztikai, komissiózási
megoldások testreszabott támogatását.

A CSB-System speciálisan az élelmiszeripar számá-
ra szállít szoftver megoldásokat. Azt tartjuk, nem elég
csupán rendszerismertetô bemutatókat tartanunk, ha-
nem a gyakorlatban, mûködés közben, üzemi körül-
mények között kell megmutatnunk egy felkínált meg-
oldás mindennapi használhatóságát.

Szeretnénk a figyelmébe ajánlani következô, gya-
korlati szempontú élelmiszeripari szemináriumunkat,

mely során az Eis-
berg Hungary Kft.
jóvoltából üzemlá-
togatásra is le-
hetôséget biztosí-
tunk. 

A nemzetközi
hátterû Eisberg vál-
lalatcsoport külö-
nös hangsúlyt fektet
a folyamatai haté-
kony szervezésére,
ellenôrzésére, a ter-
mék-nyomonköve-
tésre és ezáltal a
termékek minôsé-
gére. A megrende-

zésre kerülô szeminárium
minden élelmiszeripari ág-
azat vállalati szereplôje
számára jó alkalom a ta-
pasztalatgyûjtésre, hiszen
a vevôi kapcsolattartás, a
precíz gyártástervezés, a
kiemelt minôségbiztosítás
vagy az üzemi adatrögzí-
tés minden gyártó vállalat-
nak, a logisztikai megol-
dások pedig a kereskedel-
mi vállalatok számára is
érdekességekkel, újdonsá-

gokkal, ötletekkel szolgálhatnak. 
A rendezvény résztvevôi délelôtt megismerkednek

az élelmiszeripari szoftverek elôremutató ágazati
megoldásaival. Gyakorlati példákon keresztül mutat-
juk be az egyes vállalati területek számára elérhetô
funkciókat, egyszerûsítési lehetôségeket:

– vevôi kapcsolattartás, CRM és még több
– gyártástervezés és készletoptimalizálás
– üzemi adatrögzítés és teljes körû, kétirányú ter-

mék-nyomonkövetés
– raktározási és komissiózási módszerek, hatékony

áruösszekészítés
Ismerkedjen meg a modern információtechnológia

kínálta lehetôségekkel, tekintsen meg egy gyakorlati
példát hazai környezetben, nézzen meg egy már
évek óta bejáratott rendszert mûködés közben!

Várjuk következô rendezvényünkön Budapesten,
2012. április 18-án!

Jelentkezés, további információk: 06 1 217 6382-es
telefonszámon, 

vagy a harcz@csb.hu e-mail címen.

Üzemlátogatással egybekötött szeminárium 
élelmiszeripari vállalatok vezetôi részére

Egy nap a szentesi 
Árpád-Agrár Zrt. tehenészetében

A szentesi Árpád-Agrár Zrt.
Az Árpád-Agrár Zrt. egyike az országban

azon kevés gazdaságnak, amely több mint fél év-
százados múltra tekinthet vissza. Dr. Csikai Mik-
lós elnök-vezérigazgató a kezdetekrôl elmondta,
hogy többségében önálló kertészek alakították
Szentes egyik termelôszövetkezeteként, amely
késôbb több szervezeti átalakulást megélt. A szö-
vetkezés a valós értelmében mûködött, ideológiá-
tól mentesen próbálta az alapítók érdekét képvi-
selni, ahogy a mindenkori változó politikai viszo-
nyok között lehetett. Annak ellenére, hogy több
mint tíz éve részvénytársasági formában mûkö-
dik a gazdaság, ez a kisegzisztenciák összefogá-
sára épülô elv most is érvényesül. A vezérigazga-
tó szerint a szövetkezés itt ma is egy életforma, a
boldogulás útja, mert nincs más lehetôsége a pia-
con maradásnak.

Az Árpád-Agrár Zrt. fô tevékenységei a szán-
tóföldi növénytermesztés, több mint ötezer hek-
táron, 2600 tulajdonostól bérelt szántóterülettel, a
takarmánygyártás, és a szarvasmarha ágazat is. A
kertészet 20 termálvíz kúttal, 32 hektárnyi üveg-
házzal, 30 hektár fûtött fólia területtel mûködik,
de a fûtött fólia felületbôl 7 hektár körüli a rész-
vénytársaságé, a többi 1990 óta, a vagyonnevesí-
tést követôen a tagság magántulajdona. A kerté-
szet alegységéhez tartozik egy olasz céggel közös
palántanevelô részleg, és a biológiai növényvé-
delemmel foglalkozó Árpád Biokontroll. A Zrt.
két kenyérgyárat is mûködtet Hódmezôvásárhe-
lyen és Mindszenten, valamint Csongrádon borá-
szatot tart fenn, amely a térségbôl vásárolja fel a
szôlôt saját és bérfeldolgozásra.

Illin Klára

TTeehheenneekk  aazz  eeggyyiikk  kkaarráámmoonn  bbbeellüüll ii   ppiihheennôôddoommbboonn

AA  sszzaarrvvaassmmaarrhhaa  áággaazzaatt  vveezzeettôôjjee
KKeell lleerrnnéé  MMeennccsseerr  MMáárriiaa

TTeejjhháázz  aa  sszzeenntteessii   ÁÁrrppáádd--AAggrráárr
ZZrrtt ..   tteehheennéésszzeettéébbeenn
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Valós vagy látszólagos?
Hallottam egy külföldi rádióadón, hogy az év elején

a horvát tejtermelô gazdák elbarikádozták a fôváros,
Zágráb forgalmasabb fôútjait, tiltakozva az ellen,
hogy az egyik legnagyobb tejfeldolgozó új külföldi tu-
lajdonosa ígérete ellenére tíz százalékkal csökkentet-
te a tej felvásárlási árát. A tüntetést a rendôrségnek
kellett feloszlatnia.

Nálunk szerencsére hasonló nagy megmozdulásra,
tiltakozásra mostanában nem került sor. Igaz, a múlt-
ból tudnánk elôbányászni komoly tüntetéseket. Úgy
tûnik, a tejpiac mindhárom pólusa tudomásul veszi a
jelenlegi helyzetet. A tejtermelôk, ha nem is elégedet-
tek az átvételi árakkal, de tudomásul veszik ôket,
mert azok messze nem olyan alacsonyak, mint évek-
kel ezelôtt voltak. Egy bizonyos tejmennyiség értéke-
sítésével meg lehet élni, de jó élni semmiképpen sem
lehet. A feldolgozókat már nem irritálhatják a kül-
földrôl behozott tejek rendkívül nyomott árai. A boltok-
ban pedig viszonylag stabil a tejtermékek ára, így a
vásárlók sem morgolódhatnak a folyamatos drágulás
miatt. No persze, ha nincs elégedetlenség, az nem je-
lent elégedettséget. Kérdés, hogy a jelenlegi status
quo valós vagy látszólagos? 

Az csak jó lehet, ha nincs nyomós ok tiltakozásra,
tüntetésre, elégedetlenségre. Egy jól mûködô gazda-
sághoz, egy élhetô társadalomhoz szükség van a
nyugalomra, a stabilitásra, a kiszámíthatóságra. Re-
mélhetôleg a tej és tejtermékek vonatkozásában nem
kell megélnünk a tojáséhoz hasonló árrobbanást. Nos
persze, ez az Európai Unión is múlik. 

l.e.  

A Templomszerrôl Csörgôszerre vezetô út mentén fekszik
az ôrségi Tejüzem, amelynek épülete külsô megjelenésében
klasszikus ôrségi háznak tûnik, belülrôl azonban korszerû
gyártástechnológiával van felszerelve. Sôt, a napenergiát is
hasznosítják a használati meleg víz elôállításához. 

– Honnan jött az ötlet, hogy egy logisztikai szakember
életre hívjon egy tejfeldolgozó üzemet az Ôrségben, egy táj-
védelmi körzetben? 

– A véletlen hozta így. Évekkel ezelôtt Szalafôn vásárol-
tunk egy hétvégi házat, s az évek során egyre szorosabbá vált
a kötôdésünk a településhez. Így figyeltünk fel a település
központjában fekvô félkész ingatlanra, amely eredetileg tej-
üzemnek indult, de csak az alapozásig jutott el. Felismerve
az ebben rejlô lehetôséget, és a település érdekeit szem elôtt
tartva a megvásárlása mellett döntöttünk, s felépítettük az
üzemet. 

– Csak így egyszerûen? 
– Nos, nem egészen. Egy ekkora beruházás megvalósítása

és a megfelelô minôségû építészeti, gépészeti stb. kivitele-
zés, és késôbbi mûködtetés – a tejipari szakmai háttér és hu-
mánerôforrás biztosításának  megtervezése komoly terve-
zést, hosszas elôkészületeket igényelt.

A megkezdett vállalkozás eredménye egy komplex mikro-
régió-fejlesztési stratégia kialakítása, amelynek intézményi
bázisa a Szalafôi Innovációs Alkotóközpont. Ebben kapott
helyet az ôrségi Tejüzem, amely mellett felszerelt labor, egy

Tízéves születésnapját ünnepelte 2012. március 8-

án az Ôrségi Nemzeti Park, a rendezvényen részt

vett Schmitt Pál köztársasági elnök és felesége,

valamint V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Mi-

nisztérium államtitkára is. Az ünnepi program

része volt az ôrség ízeinek a bemutatása, ahol a

számos kiállító egyike volt az ôrségi Tejüzem. E

különleges alkalomra az üzem is igazi kuriózum-

mal készült, ugyanis itt mutatták be elsôként a

közeljövôben bevezetésre kerülô új terméküket –

a réteges joghurtot, háromféle ízesítésben. 

„Az idei év a túlélés éve”

TTejüzem az ejüzem az 
Ôrség szívébenÔrség szívében

kis értékesítô helyiség, az emeleten pedig multimédia állo-
mással felszerelt elôadóterem áll rendelkezésre.

– Melyek voltak az üzem beindításának elsô lépései?
– Az épület kialakítása és gyártóberendezések biztosítása

önerôbôl és pályázati támogatásokkal valósult meg. A mun-
kafolyamat minden részletét számítógépen kísérjük figye-
lemmel, illetve ezen keresztül irányítjuk a fûtést, a csövek
mosását, a berendezések mûködését stb.

Át kellett hidalnunk azt a problémát, hogy a környéken
nem volt olyan ember, aki értett volna a tejfeldolgozáshoz.
Megszerveztünk egy intenzív szakmunkás képzést, a képzé-
sek egy része Csermajorban zajlott, a végsô, gyakorlati okta-
tás pedig tanári segédlettel Szalafôn, az üzemben. Mire fel-
épült a tejüzem, addigra 10 végzett, tejipari tejtermékgyár-
tásra szakosodott szakmunkásunk volt. 

A próbagyártást 2010 májusában, 1000 literrel kezdtük,
ma már havonta 50.000 liter tejet dolgozunk fel. Tekintettel
arra, hogy egyelôre technikailag nem megoldható az egysé-
gesen jó minôségû tejnek a kistermelôktôl való begyûjtése,
ezért egy régióbeli tehenészettôl szerezzük be a jó minôségû,
hazai tejet.

– Hogyan sikerült a tejipari multik által dominált piacra
bevezetni egy ilyen kicsi üzemnek a termékeit?

– Tudatos brand építéssel! Bár közép és hosszú távon a
versenyképesség záloga az innováció, rövidtávon a márka-
név bevezetését a magasabb hozzáadott értéket képviselô,
hagyományos tejipari termékek (tej, túró, tejföl) bevezeté-
sével kezdtük. Az ôrségi Tejüzem logója, színei, a termé-
kek névválasztása mögött komoly munka, tudatos tervezés
áll. Termékeinken szerepel a „magyar munka – magyar
termék” felirat, amely utal a termék „helyi” eredetére, hi-
szen a régióból beszerzett nyers tejbôl az ôriszentpéteri
kistérségben élô dolgozók állítják elô a minôségi tejtermé-
keket. A nemzeti park területén való mûködés szigorú fel-
tételei tovább emelik termékeink minôségét. Így többszö-
rösen érvényes termékeinkre, hogy „az ôrség a minôség
garanciája!”

– Ön hogyan látja, mi a jövôbeni versenyképesség záloga,
milyenek a kilátások?

– Egyrészt kerestük azokat a piaci réseket, amelyeket a
multik nem tudnak, illetve nem éri meg nekik kitölteni. En-
nek ellenére rendkívül szoros a verseny, ezért folyamatosan
figyeljük a piacot, s kis méretünknél fogva gyorsan, rugal-
masan tudunk reagálni a piaci igényekre. Portfóliónk részét
képezik mára az ôrségi tej és tejtermékek, kakaós és kara-
mellás tej, rögös túró, tejföl, aludttej, natúr joghurt, kefir, go-
molya sajt stb.

A rendezvényen bemutatott legújabb fejlesztés a réteges
joghurt. A klasszikusabb ízeket kedvelôk számára készült az
áfonyás és a barackos változat. Az igazi ínyencek, a különle-
gességet kedvelôk és az ôrség ízeire kíváncsi vállalkozó ked-
vûek figyelmébe pedig a piacon egyedülálló ízû, sütôtökös
változatot ajánljuk!

– Az ünnepségen jelentették be részvételüket a 2012. évi
Iskolatej Programban. Gondolom ez nem véletlen, hiszen a
köztársasági elnök úr felesége, Makrai Katalin lelkes támo-
gatója az iskolatej programnak.

– 2011-ben indítottuk el ezt az üzletágat. Fontosnak tart-
juk, hogy a fejlôdésben lévô gyermekek számára elérhetôvé
tegyük a gazdag beltartalmú tejtermékeket. Ma már naponta
2700 gyereknek szállítunk tejet és ízesített tejkészítménye-
ket, 21 településre, 3 terítô autóval.

– Az ôrségi Tejüzemmel átellenben fekszik egy Fogadó,

amelyet szintén Ön mûködtet. Ennek az ötlete hogyan fo-
gant? 

– Nem fogja elhinni! Ez az építkezés is félbe maradt, mert
a tulajdonos csôdbe ment. Egyrészt az épületek fizikai közel-
sége miatt vágtunk bele, másrészt a kettô együtt komoly tu-
risztikai látványossággá fejleszthetô, legyen szó konferencia
turizmusról, gasztronómiai kínálatról vagy a helyi ipar be-
mutatásáról. Például a túrógombóc is saját túróból készül,
mindezek a Fogadó specialitását jelentik.

– Hogyan látja a 2012. év gazdaságai lehetôségeit?
– Az idei év a túlélés éve számunkra. Mostanában különö-

sen gyorsan változik a gazdasági környezet, s még a válság
hatásait is ki kell hevernünk. Igyekszünk elôremenekülni a
piacon, s a minôséggel versenyben maradni!

Ujvári Gizella 

Móricz Sándor menedzseli a tejüzem egyik kedvelt
termékét: az aludtejet.

Képünkön: balra Móricz Sándor tulajdonos, 
jobbra Schmitt Pál köztársasági elnök, 

középen V. Németh Zsolt államtitkár

Az üzem látképe, jobbra a fogadó

A tejüzem

Indulásra készen a tejesautó

Munka közben a pohártöltô gép
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Tej? Hús?, vagy tej és hús? II. rész

A húsmarhaágazat

Hazánk már a középkorban marhahúsexportôr ország volt, lábon
hajtva Bécsig, Nürnbergig és Velencéig is eljutottak a jó húsminôsé-
gû szürkemarha gulyák a soltészok és tôzsérek közvetítésével.

Húsmarha elnevezés alatt, gyakran még szakmai körökben is a
vágómarhát vagy a hízó-marhát értik. Ezért talán nem felesleges el-
mondani hogy húsmarhánál a tehenet, nem fejik, a teje csak a borjú
felnevelésére szolgál. A fôtermék a 6-7 hónapos választott borjú,
emellett még a tenyészállat értékesítés és a selejtezésre kerülô álla-
tok hasznosítása jelenti a bevételek forrását. A húsmarha termékpá-
lya, az alapanyagelôállítás a borjú elválasztásával ér véget. Az eddi-
giekbôl kitûnik, hogy a húsmarhafajták tartása nem hasonlít a ha-
zánkban hagyományokkal rendelkezô, kettôshasznú marhatartás-
hoz, sem a speciális tejtermelô tehenészetek gyakorlatához. Kije-
lenthetô, hogy a három hasznosítási forma között sokkal több a kü-
lönbség, mint a hasonlóság A közös vonás talán már csak az állat
faj: „a” szarvasmarha, mint rendszertani kategória.

Magyarországon a húshasznosítású állomány 1972-ben terve-
zett fejlesztése 2-300 ezres nagyságrendre eddig nem valósult meg.
A nyolcvanas évektôl a közel 90 ezres állomány az export gondok,
az európai túltermelés miatt rohamosan csökkent, 1997-ben már 20
ezer alatt volt a létszám. 

A KSH adatok szerint: „A húshasznú tehenek száma az elmúlt 3
évben összességében 10 ezerrel (egyhatodával) emelkedett.” 

SZARVASMARHA Törzskönyvezett tehénlétszám fajtánként
2010. évre vonatkozó KSH táblázatból a fajtatiszta és keresztezett
együtt, és a nagyobb állományok országrészenként:

Limousin 10.188 db. (Debrecen mellett és Hajdúszoboszlón),
Hereford 4.942 db. (Kaposvár), Charolais 9.233 db (Miskolc),
Aberdeen angus 6.913 db. (Kaposvár), Blonde d’ aquitaine 640 db.
(Martonvásár, Zalaegerszeg), Galloway 214 db. (Kaposvár), Lin-
coln red 129 db. és a 8.fajta a Fehér-kék belga 55 db. Az összes
törzskönyvezett húsmarha tehénlétszám: 32.134 db.

Egymillió hektár legelô kihasználatlan

A Dörögdi Mezô Kft-ben 400 millió forint éves árbevételt ér-
nek el a növénytermesztésbôl, a 4000 db-os német húsmerinó juh
és Blonde d’ aquitane francia húsmarha törzstenyészetekbôl. „Azt
kifogásolom, hogy a jelenlegi 1 millió hektárnyi legelô nem az ál-
lattenyésztés szolgálatában, hanem a befektetôk szolgálatában
van. Körülbelül félmillió hektáron gazdálkodnak a szarvasmarha-
és juhtartók, a másik felén semmi, senki. Ha ezt az 1 millió hektár-
nyi legelôt mi a termelés a szolgálatába állítanánk, akkor leg-
alább 2 millió birkánk lenne Magyarországon és ezen kívül még
300 ezer húsmarhánk. Az a bajunk, hogy itt nem az állattartók
gazdálkodnak, hanem olyan befektetôk szerezték meg a területe-
ket, akik állatot nem tartanak, csak a területalapú támogatást ve-
szik fel.” A cikken belüli alcím: Kövessük a cseh példát! Csehor-
szágban elôírták, hogy csak akkor folyósítható a területalapú tá-
mogatás, ha hektáronként legalább 0,2 nagyállategységet tartanak
a legelô területen. A nulláról indulva ma már 300 ezer húsmarhát
tartanak a csehek. !!!

A húsmarhatartásnak a húselôállítás után második fontos funkci-
ója a környezet-, tájvédelem és gyephasznosítás. A környezetgaz-
dálkodás és tájrendezés egyik fontos tényezôje lehet a legelôk, rétek
rendbetétele, gondozása és hasznosítása legeltetéssel és kaszálással.

A mintegy 1,3 millió hektár gyepterületünk nagy része alkalmas
húsmarhatartásra, és ennek a területnek talán felét hasznosítjuk. 

Az elhagyott nagyobb és kisebb folyóvölgyek újrahasznosítási
programjával, extenzív tartással, (vagy télen istállózással) megvaló-
sulhatna az egykor kaszálással és legeltetéssel hasznosított, de mára
elhagyott területek mûvelése. A takarmányozás kiegészítéséhez
hasznosítható lenne több melléktermék a növényolajipari sajtolmá-
nyok, pogácsák és a még mûködô kaposvári cukorgyár melasz és
répaszelete.

Az európai gazdák gyakorlatát követve legeltetni lehetne az 1
millió hektár körüli kukorica vetésterületen a levél- és szármaradvá-
nyokat. A téli tartáshoz a még megmaradt majorok istállóit újból
használni lehetne. Nem utolsóként említendô a vidéki foglalkozta-
tottság, népességmegtartás és a megélhetéshez a jövedelem biztosí-
tása.

Hazánkban még megvan a lehetôség minôségi marhahús elôállí-
tás fejlesztésére, mert adottak a fajták, amelyek közül választani le-
het a tájegységi adottságoknak megfelelôen. Az export bôvítésére is
van lehetôség akár az Európai Unión kívüli országokba is. Ezen kí-
vül génmegôrzési tevékenység is fontos a fajtaátalakító keresztezé-
sekhez (pl. a magyarszürke és más honosított fajták génbankjai)

A továbbtenyésztésre nem kerülô választott üszô- és bikaborjak
tej, hús és kettôshasznosítású fajtáknál egyaránt szolgáltatnak hízó-
alapanyagot, de a húsminôség különbözô, mert minôségi marhahúst
csak a hústípusú fajták adnak és a kettôshasznú magyartarka bika-
borjak is. Mindhárom hasznosítási irány egyedeit küldhetjük a vá-
góhídra, a vágómarhát közvetlenül a hízómarhát a hízlalás után,
ezenkívül a selejt teheneket kivágásra hízlalás nélkül.

Extenzív tartással alacsonyabb a marhahús elôállítás önköltsége,
fejés nincs, csak a borjak felneveléséhez kell a kevés tejhozam. 

Az intenzív tejtermelés irányába tett lépések mellett logikusnak
tûnt, hogy az állomány egy részénél hústermelésre szakosodjanak,
így létrehozzák azokat a nem fejt állományokat, amelyek alkalma-
sak minôségi marhahús elôállításra. Ennek érdekében nyugat-euró-
pai tapasztalatok alapján megalakult a hústermelési rendszer a
HSZV, majd a szolgáltató és szaporítóanyagot biztosító TAURINA.
A megfelelô adottságú termelôszövetkezetekben a magyartarka faj-
tával és nemesítésével (Dália program) intenzív rét- és legelôgaz-
dálkodással technológiát dolgoztak ki, szakaszos legeltetésre vil-
lanypásztorral, vagy karámmal és télen istállózó tartással.

Az Állami Gazdaságok kezdtek extenzív tartással kísérletezni,
háromvonalas keresztezéssel, magyartarka alappal és a red lincoln
fajtával keresztezték a csongrádi vörös fajtát, de ez nem terjedt el. A
húsmarha génbázis megalapozása a charolais és limousin fajták
importjával kezdôdött, majd behozták a francia blonde d’Aquitai-
ne és a kisebb testû belga angus és az angol hereford fajtákat.

Európában ebben az idôben hústermelés céljából három fajtatí-
pus terjedt el; a hegyi tarkák, a borzderesek és a kisebb angolszász
Angus és Hereford mellet a nagyobb testû francia fajták a Charolai-
es, Limousin és a Blonde d’ Aquitaine. A nálunk ôshonos és hunga-
rikum Magyar Szürke fajta létszáma is emelkedik, fôként a hobbi-
tartásban a látványa miatt, de az Olaszoknál is elôfordul Toszkána
vidékén.

A fajtatiszta magyar szürke szarvasmarha tartása a nagy kiterje-
désû ôsgyepeken Hortobágy, Bugac legelôin ôsi hagyományok
alapján extenzív tartással történik, ahol nagyobb állományok van-
nak, de ma már az ország területén elszórva találhatók kisebb tenyé-
szetek, mert ezt a büszke tartású nemes kinézetû állatot hobbiból is
tenyésztik.

A Charolais fajta legnagyobb erôssége a gyors növekedés. Ter-
mészetesen a fajtán belül nagy különbségek vannak. A charolais a
nagytestû húsmarhafajták csoportjába tartozik. A kifejlett, átlagos
tehenek 700-750 kg, a bikák 1100-1200 kg súlyúak. Emellett kiállí-
tásokon nem ritka az 1200 kg-ot elérô tehén és az 1600 kg-os bika
sem. Az anyai tulajdonságokban is jeleskedik a fajta (könnyûellés:
92%-os, bikaborjak születési súlya: 48 kg, bikaborjak: 120 napos,
súlya 179 kg) (Landrieu, 2002). Teljesen fehér, esetleg krémszínû,
folt nélkül, a legtalálóbb elnevezése a „tejfölszín”. Akad néha tarka
charolais is, mintegy tavisztikus visszaütéskén, de ez nagyon ritka.

A Limousin fajta a dél-nyugati szôke marhák fajtacsoportjába

tartozik A fajta bölcsôje a Massif Central meglehetôsen esôs térsé-
ge, mely kegyetlen klímájú és gránit alapú, szegényes terület. En-
nek ellenére a fajta az 1850-es évekre szépen kifejlôdött. A francia
tenyésztôk, a törzskönyv 1886-os megállapítása óta szelektálták és
javították a fajtát. Az 1890-es évek elején a limousin tenyésztôk
uralták a Lyon-i és a Étiene-i piacot a 400-500 kg élôsúlyú állataik-
kal, melyek 12-14 hónapos korúak voltak. A limousin, mint igás és
húsmarha, a hatékony szelekció hatására, egyre inkább a hústerme-
lés irányába fejlôdött. Napjainkra a kevés faggyú és a sok izom ki-
fejlesztése nagyon jól sikerült. 

A hazai tenyésztésben alapvetô célkitûzés egy jól izmolt modern
típus kialakítása.

A Blonde d’ Aquitaine (kiejtése: Blond Akitenn) fajta eredete a
VI. századba vezethetô vissza, melybôl a XIX. század végére Fran-
ciaországban három fajta alakult ki, és ez a francia mediterrán ré-
szen. Quittet marhafelügyelô érdeme ennek a pyreneusi szôke mar-
hafajtának 1962. évi törzskönyvezése, ami késett 1856 óta, mert
senkinek nem állt érdekében a fajta elismertetése. A fajta egységes
nemesítése érdekében 1972-tôl vezetik a Blonde d’ Aquitaine
Törzskönyvet. 

A fajtára a hosszú törzs, a kiváló húsforma, a finom csontozat, a
nagy fejlôdési erély, könnyû ellés, valamint a kiváló hús: csont és
hús-faggyú arány a jellemzô.

Az Aberdeen Angus fajta leírása, külleme, csontozata:
Az Aberdeen Angus fajta Skócia legelôterületeirôl származik,

ahol már 100 évvel ezelôtt is tartották.
Alig több mint negyven éve kezdôdött Németországban a skót

tiszta fajú Angusz marhák (az Aberdin AA) bekeresztezése a német
kettôshasznosítású fajtába és ezzel a Német fajta (DA) tenyésztése.
Genetikailag szarv nélküli fajta, fekete és vörös, de barna állatot is
elfogadnak. 

A tôgyön és a has hátsó részén kisebb folt megengedett. A ked-
velt közepes termetû típus a magasan álló hengeres formájú törzzsel
és a könnyû csontozattal nagy számú ilyen fajú állatban testesül
meg. 

A magas húshányad szintén a fajta jellemzôje a telt vállak, a
hosszú és széles hát, valamint a mélyen lenyúló combizomzat ré-
vén. Az Aberden Angus szarvasmarha fajtára épp úgy jellemzô a
korai érés, az engedelmesség, az alkalmazkodóképesség, és a
könnyû ellés, mint az, hogy a borjak felneveléséhez elegendô tejjel
rendelkeznek.

A genetikailag rögzített tulajdonsága révén finom rostú, jól ere-
zett húst fejleszt - ez a fajta mind fajtiszta tenyészetekben, mind ke-
resztezésben nagyon keresett.

A talajviszonyok figyelembevételével az Aberdeen Angus fajta
egész évben a szabadban tartható.

Hereford fajta, származása, értékmérôi

A világon a legelterjedtebb kis testû húsfajta. Kinemesítése an-
gol tenyésztôk nevéhez fûzôdik. A tehén élôtömege 500-600 kg kö-
zött van. Színezôdése jellegzetes, szabályos tarka. (Az élénkpiros
állatok feje, martájéka, hasalja és farokbojtja fehér.) 

Igénytelen, a gyenge minôségû legelôkön is megél, ezért elsôsor-
ban a szélsôséges klímájú, más szarvasmarhával nem hasznosítható
területek marhája. 

A vágottáru minôsége kifogásolható, mert korán faggyúsodik, és
a faggyút elsôsorban a hasûrbe és a bôr alá raktározza. A hízó álla-
tok növekedési erélye szerény, a gazdaságos hizlalási végtömeg
400-450 kg. Nálunk elsôsorban borjú-elôállító anyatehénként hasz-
nosítják. Tejtermelése 600-1200 kg, esetenként a borjú fölnevelésé-
re is csak szûkösen elegendô. Korán érô fajta, tenyésztésbe vételé-
nek ideje 14-16 hónap. Az ellések lefolyása általában könnyû, bár -
különösen üszôk ellésekor - elôfordulnak ellési komplikációk is. A
hereford fajtának két változata van: a zömökebb, teltebb angliai és
az igénytelenebb, szögletesebb, de némileg tömegesebb amerikai
hereford (ún. „ranch” típus). Az amerikai változat eltérô tulajdonsá-
gai elsôsorban az angliaitól eltérô klimatikus és takarmányozási-tar-
tási viszonyokra vezethetôk vissza, amelyhez alkalmazkodva a sze-
lekciót végezték, messzemenôen törekedve az extenzív tartás jó tû-
résére és a legelôvel szembeni igénytelenség fenntartására. Hazánk-
ban mindkét változat elôfordul. 

A hereford kistestû húsfajta. A fajta eredetileg szarvalt, de szá-
mos országban terjed a szarvatlan változat. Hazai szarvasmarha te-
nyésztésünkben a hereford fajta szerepe az extenzív területek hasz-
nosításában rejlik. A fajta felhasználása elsôsorban keresztezési
partnerként indokolt, fôleg nagytestû, kettôs hasznosítású, vagy te-
jelô típusú fajtákkal kombinálva, amelyek fajtatisztán nem, vagy
kevésbé alkalmasak arra, hogy a nagy mennyiségben rendelkezésre
álló, gyenge táplálóértékû tömegtakarmányokon, az átlagosnál jobb
minôségû hízóalapanyagot gazdaságosan neveljenek.

A húsmarhatartó gazdaság létrehozásához - az erre vállalkozók
elhatározása után - elsôsorban a pénzügyi fedezet elôteremtése,
majd a környezeti körülményeknek, a tájegységi adottságoknak
legjobban megfelelô fajta kiválasztása és üzleti terv gazdaságos-
sági számítása alapján hozható meg a döntés. A III. fejezetben ezt
a témát is megpróbáljuk szakértôk segítségével kifejteni mindhá-
rom hasznosítási irány esetében.

Kimmel István

A Tejipari Hírlap 2011. októberi számában jelent meg az Erdélyben tartott Nemzetközi Konferenciáról a tudósításunk. A

cikkben dr. Seregi János, Kocsonya László elôadását közöltük a fenti cím alatt röviden kifejtve és azt, hogy különösen kis-

és középgazdaságoknál ebben a kérdésben elôre kell tekinteni. Tanulmányunk I. részében a tehénágazatról, most pedig a

II. részben a húsmarhaágazatról szólunk általánosságban. 

A következô III. részben megpróbáljuk több vélemény és álláspont alapján kifejteni milyen szakosodási irányt lehet megcé-

lozni a pénzügyi beruházási fedezet és a támogatási lehetôségek függvényében.

LLiimmoouussiinn

BBlloonnddee  AAqquuiittaaiinnee
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Jól emlékszem, amikor évtizedekkel ezelôtt a még szabad-
téri szombathelyi piacra hordták a környékbeli kofák (annak
idején nem volt sértô ezt a szót használni, ahogy a parasztot
sem) a békebeli, nagy szemû túrót, az olyan tejfölt, amiben

úgymond megállt a kanál. Akkor persze még vonattal vagy
busszal jártak be piacozni a falusiak. Nos, a kistermelôk egy
része most is kénytelen házalással vagy piaci árusítással meg-
szabadulni a feldolgozók által át nem vett napi 50-150-300 li-
ter tejétôl. A szombathelyi Vásárcsarnokban is többen kínálják
a házi tejet, az abból készített túrót, tejfölt, vagy éppen sajtot. 

Egy középkorú asszony a 30 kilométerre lévô Csipkerekrôl
hetente csak két-három nap jelenik meg a „tejes soron” a nej-
lonzacskókba csomagolt túróval, a mûanyag dobozokba ki-
mért tejföllel. 

– Szüleim foglalkoztak a négy tehénnel, haláluk után a jó-
szágok rám maradtak. Képzelheti, ennyi idôs fejjel kellett
megtanulnom fejni, tejfölt, túrót készíteni. De hát, ha nem
akarok megszabadulni az állatoktól, akkor muszáj ezt megten-
nem. Úgy napi 40-50 liter tejet fejek le, legnagyobb részét fel-
dolgozom, és ide hordom a piacra. A borjakat már meg sem
tartom, tovább nem akarom gyarapítani az állományt. Rajtam
kívül senki sem tart nálunk tehenet, de még a szomszédos fa-
luban sem. Vannak már törzsvásárlóim, s általában elfogy,
amit hozok. Örülök ennek a lehetôségnek, különben mit csi-
nálnék a kevés tejemmel. 

Aztán arról is beszél, hogy járnak még ide úgynevezett
ôstermelô gazdák Körmendrôl, Sárvárról, Nemesbôdrôl, Ma-

gyarszecsôdrôl is. Az ár nagyjából azonos, nem mernék meg-
tenni, hogy jóval alá menjenek a másik áránál. S persze itt is
érvényesül a „nagy hal megeszi a kicsit” elve, hiszen egyesek
annyi tejet, tejfölt, túrót, esetleg sajtot kínálnak, amelyhez
nem valószínû, hogy elég saját állományuk teje. ôk naponta
tudnak nagy mennyiséget árusítani, természetesen nagyobb
vevôkörre szert téve.  

Vannak a Vásárcsarnokban, akik több tucat tehenet is fejnek
naponta, háznál és a piacon is árusítanak. Ôk a hagyományos
alumínium kannákból mérik a tejet, sok mûanyag flakont
megtelítve. Egyesek korábban egy közeli feldolgozó üzemnek
adták el a tejüket, de mivel az megszûnt, maguknak kell meg-
oldaniuk a tejértékesítést, feldolgozást. A legtöbben a tejen kí-
vül túrót, tejföl kínálnak. A tejet 140-150 forintért, a túró kiló-
ját 500-600 forintért adják, a házi tejföl litere 600 forintba ke-
rül. 

Egy Körmend környéki településrôl bejáró asszony az általa
készített kocsikerék nagyságú kemény és félkemény sajtok ki-
lóját 1500-1600 forintért méri. Mint mondja, a tej nagy részét
erre használja fel, persze árusít tejet, túrót, tejfölt is. Natúrtól a
paprikáson át az olivásig sokféle ízesítésû sajtot kínál, az
utóbbi ritkaságszámba megy, ezért is lehet jobban eladni. Azt
nem lehet mondani, hogy gyorsan elkapkodják a sajtokat, de
nem marad rajta. Ahogy a feldolgozással és a piacozással a na-
pi több száz liter tej sem.  

lemil – 

Papcsák Istvánnal és a feleségével elôször
egy szabolcsi fogathajtó versenyen találkoz-
tam, akkor elmesélték, hogy tartanak tehe-
neket is. Megbeszéltük: egyszer ellátogatok
hozzájuk Székelybe, Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megye egyik legrégebbi településére. (A
lakók a honfoglalás körüli idôkbôl származ-
tatják falujukat.)

Most valóra váltottam ígéretemet. A Pap-
csák házaspárral beszélgetni maga a felüdülés
volt. Mindketten kiegyensúlyozottak, mosoly-
gósak, jól érzik magukat mikrokörnyezetük-
ben. Tisztában vannak lehetôségeikkel és hatá-
raikkal. Tudják, mit akarnak, s azt miként érhe-
tik el. Nem táplálnak hamis illúziókat, így nem
éri ôket csalódás. 

A községben valamikor sokan tartottak tehe-
net, de mára jószerével Papcsákék egyedül ma-
radtak ezzel. A nej, Julika, a kezdetekrôl el-
mondta, hogy amikor összeházasodtak István-
nal, az apósáék a teheneik közül egyet nekik
adtak, mintegy nászajándékként. Ennek 24
éve. Utána lett kettô, három, négy és a többi.
Persze az állatok körüli foglalatosság Istvántól
sem volt idegen, mert otthon, késôbb pedig a
téeszben is nap mint nap etette és gondozta a
jószágokat.  

Jelenleg, a növendékekkel együtt, 30 szar-
vasmarhájuk van. Naponta 150-200 liter tejet
fejnek, amelyet szerzôdés alapján a Friesland
Zrt. veszi át tôlük. Fejôrendszerük (fejôállá-
sos) még nincs, de Julika egyébként is a ha-
gyományos gépi fejést kedveli. Egy kis tejház-
zal és benne hûtôvel rendelkeznek. A tejük ki-
váló minôségû. 

„Muszáj tartani a minôséget. Abban nincs
pardon”, mondta Julika. A takarmányt maguk
termelik meg, ehhez van földjük és minden
szükséges gépük. Ugyan nagyobb terület is el-
kelne, de a családi vállalkozás, amire szüksége
van, szert tesz a jelenlegin is. A fiúk szintén
imádja a mezôgazdasági munkát, vezeti a Ze-
tort, kaszál, báláz, s mindenféle tevékenységet
segít elvégezni. A lányuk is közremûködött,
csinálta, de ô életvitelszerûen nem akar az
agráriummal foglalkozni. Ramocsaházára
ment férjhez. 

A házaspárnak néhány éve azt mondta vala-
ki, hogy amely kisgazdaság túléli a válságot,
az megmarad. Papcsákék közéjük tartoznak.
Úgy látják, aki kitartó és szereti a mezôgazda-
ságot, lát benne fantáziát, az csinálja, nem
hagy fel vele. Ôk nagyon szeretik a jószágot.
Julika ugyan elment dolgozni, családsegítô
lett, de mint mondta, csak azért, mert állandó-
an nem jó otthon lenni, mert akkor az ember
folyton töpreng, s töri a fejét. 

– A tehéntartást a jövôben is folytatni szeret-
nék – mondta a 47 esztendôs István. - Annál is
inkább, mert a fiúnk is lát benne megélhetési
lehetôséget. A szakmája mezôgazdasági gép-
szerelô, s egy cég irodájában számítógépen
kellett volna dolgoznia az alkatrészkiadásnál,
de a fiú azt mondta, nem csinálja. Mi, a szülei
beleegyeztünk, jó, maradj itt-
hon, s dolgozz a mi kis családi
gazdaságunkban. Minden jel
szerint a fiú a szülôk megöre-
gedése után is folytatja e tradí-
ciót. 

– Az állatállomány fejleszté-
sét nem tervezik? – kérdeztem

– Nem nagyon akarnánk –
válaszolt Julika. – Mondta az
állatorvos, hogy 50 tehenet
szabad tartani háznál, vagy az
udvaron. A mostani létszámot
nem akarjuk növelni. 

– Nagyobb állományhoz
újabb földek kellenének, hi-
szen a mostani 20 hektár körü-
li saját, nem lenne elegendô –
vette át a szót István. – Azon
mindent megtermelünk. Sem-
mibôl sem adunk el egy szemet se. Feletetjük a
jószágainkkal. 

– Sok a munka, de szeretjük – vetette közbe
a feleség. - Megszoktam a hajnali 4 órai kelést.
A C-kategóriás fogathajtó versenyeken való
részvétel a hobbink. Ennyi a szórakozásunk.
De tulajdonképpen egy teljes napig akkor sem
vagyunk távol otthonunktól. 

– Nincsenek elkeseredve, pedig manapság
sok a siránkozó ember. 

– Nincs értelme – jelentette ki határozottan
az asszony. 

– Mindig azt mondtam a feleségemnek,
hogy adósságot ne vegyünk a nyakunkba –
vallott üzleti filozófiájáról István. – Mert tudja
a jó isten, ha bármi történik, a fiam ne marad-
jon itt adóssággal a nyakában, s mondja, apám
ezt hagyta rám. Ha holnap után fel kellene szá-
molni az állományt, megtehetem, mert nincs
adósságunk, nem fenyeget az, hogy jönnek
foglalni.

– Volt, aki kapacitálta önöket hitelfelvétel-
re?

– Egyszer megesett – újságolta Julika –, de
visszautasítottuk. Abban gondolkodtunk, hogy

vegyünk-e még több tehenet. De osztottunk,
szoroztunk, s végül nemleges döntésre jutot-
tunk. 

– A gépek a sajátjaim, nem tartozunk senki-
nek – mondta a gazda. – Két erôgéppel dolgo-
zunk a földeken. Van bálázóm, rendvágóm,
ekém, fûkaszám meg mindenem, ami kell.
Rendelkezek kaszálókkal meg legelôkkel is.
Ez utóbbiak egy részét béreljük. Azokat az em-
berek ideadják használatra, s mi annak fejében
rendben tartjuk a területet. 

A család átélt kritikus idôket is. Erre az
asszony eképpen emlékezett. 

– Hat éve leukózist kaptunk, ez valami vér-
betegség. Tizennégy tehenünket levágtak. 

– Ellés elôtt álló teheneket vittek el kény-
szervágásra. – Lezárták az udvart. 

– Ekkor teljesen lehango-
lódtunk, s majdnem feladtuk –
komorult el Julika arca. – De
az állatorvosunk lebeszélt ró-
la. Azt mondta, nem lehet,
nem szabad! Kezdhettünk a
nulláról mindent. Dolgozunk,
küzdünk, s mégis ez a vége!
Mondtam a doktornak, „hagy-
jál békén(!)”, de ô csak bizta-
tott: csináljuk, csináljuk! 

– Nem panaszkodunk, mert
kifizették a vágóárat, a tej-
pénzt, meg mindent – hallot-
tam Istvántól. – Emberileg
mégis nehezen éltük át a dol-
gokat. Ma már úgy érezzük,
jól tettük, hogy az állatorvos-
ra hallgattunk. Amint a beteg
teheneket elvitték, azonnal

vettünk helyettük másokat. Ahogy jött a kár-
térítési pénz, úgy el is ment. A román határ
közelében lévô faluból, Nyíradonyból vásá-
roltunk elôhasú üszôket. Az állomány lét-
számban ugyan visszaállt, de a tejtermelésnél
nagy volt kiesés, mert az elôhasú üszôk közel
sem adtak annyi tejet, mint a már jól beálltak.
De e nagyon nehéz idôszakot sikerül átvé-
szelnünk.   

Ezek után arról érdeklôdtem, hogy Székely-
ben az emberek milyen szemmel néznek Pap-
csákékra? 

– Nem jóval – vágta rá a választ kérdésemre
a házaspár szinte egyszerre. 

– Innen, a háztól nem adunk el tejet – ma-
gyarázta a férfi. – Egyrészt azért, mert a tej-
kvótánkat teljesíteni kell, másrészt az emberek
rettenetesen irigyek. Úgy vannak vele, nehogy
Papcsák Pistitôl vegyék meg a tejet! Inkább a
boltból hozzák a vizeset. A miénk zsírtartalma
4,3–4,5 százalékos, a boltié meg 2,8. De nem
baj, mert elviszi a tejipar. Az irigység gyógyít-
hatatlan magyar betegség. Azt mondom, pró-
bálja meg mindenki azt az életet élni, annyit
dolgozni, mint mi. Az állattartás, ôszintén szól-

va olyan, mint a börtön. Itt reggel korán kell
kelni, s bármilyen ünnepnapon adni az állatok-
nak enni. Ha mindenki kipróbálná, nemigen
irigykedne. Télen a derékig érô hóban, meg a
szakadó esôben is ki kell menni. Ha esik, ha
fúj, muszáj talpon lenni. Tarthatna tehenet más
is. Nincs megtiltva. 

Beszélgettünk a környezetvédelemrôl és a
trágyaelhelyezés rendezett voltáról is. 

– Többen feljelentettek bennünket a legyek
miatt – panaszolta keserûen a házaspár. – Ami-
kor kijöttek az ÁNTSZ-tôl, azt kérdezték, hol
van itt légy(?), mert egyet sem látnak. 

Annak ellenére feljelentettek, hogy itt szü-
lettem és nôttem fel, a kereskedelemben tanul-
tam, s itt voltam gyakorlaton is, tehát mindenki
jól ismer – szólt Julika. – Az állat-egészség-
ügyi hatósághoz a „széna büdös” – címen fo-
lyamodtak. Pedig ez nem igaz! Nekünk is ér-
dekünk mindent rendben tartani. A higiénia
iránt a mi igényünk is fokozott. Mi sem szeret-
jük, ha bejön a légy. A jószágokat mélyalmo-
zás mellett tartjuk.  

– Hetente, kéthetente, ha pedig esôs az idô,
akkor többször is permetezek a legyek ellen –
jelentette ki István. – Ne kelhessen ki a lárva a
trágyában se. A tejipartól érkezett ellenôrök is
kérdezték, mivel permetezek, hogy véletlenül
sem látni legyet még az ólban sem. Amennyire
lehetséges, minden téren rendet tartunk. Ezt a
hatóságok is elismerték. Mi sem szeretünk trá-
gyában lépkedni.  

– A Papcsák házaspárnak mi az álma?
– Az sose volt – felelte Julika. – Sose álltat-

tuk, ámítottuk magunkat. Igyekeztünk a való-
ság talaján gondolkodni és mozogni. 

Végül sétát tettem a portán, jobban mondva
a Papcsák-farmon. Oda gyerekek számára ta-
nulmányi sétát, kirándulást lehetne szervezni,
hiszen tartanak bárányt, kecskét, lovat, szar-
vasmarhát, sertést, kacsát, kutyát, macskát….
Az udvar egy részét alkotó jókora dombon az
állatoknak szinte magaslati, és az akácos révén
erdei levegôben van részük. 

Cselényi György

Egy tehén, mint élet- és sorsmeghatározó nászajándék

A piacozás lehetôség a kicsiknek 

Nagy a kereslet a tej, túró, sajt iránt

Aki olyan kevés tejet tud lefejni, amelynek átvétele a feldolgozók számára nem gazdaságos, az a helyben vagy piacon tör-
ténô árusításban találhatja meg a kiutat. Nemcsak a tej mennyisége, de a vásárlói igények is megkívánják a tej egy részé-
nek házi feldolgozását is. 

István és Julika

A portán lévô dombon a tehenek kedvvel
tartózkodnak, élvezik a tavaszi napsütést

A tejház
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– Milyen fô területek jellemzik a cég tevékenységét?
– Három fô ágazatra tagolódik a gazdálkodásunk: növényter-

mesztésre, állattenyésztésre és mezôgazdasági szolgáltatásra. A
növénytermesztés húzó ága a szántóföldi zöldségtermesztés mint-
egy 2200-2300 hektárnyi területen. Zöldborsót, csemegekukoricát,
zöldbabot, ezen kívül napraforgót, kalászosokat, takarmány kuko-
ricát, valamint szálas takarmányt termesztünk. Az állattenyésztés
sertés és szarvasmarha ágazatra tagolódik. A hízósertés értékesíté-
sünket az ÁTK (ÚMVP Állattartó Telepek Korszerûsítése prog-
ram) beruházással rövid idô alatt 9000 darabról sikerült a duplájá-
ra, 18000 darabra emelni. A szarvasmarha ágazatban 320 körüli
Holstein-fríz tehén tartásával, kizárólag tejtermeléssel foglalko-
zunk. Az elmúlt évben körülbelül 2 millió 900 ezer liter tejet fej-
tünk. 

– Milyen eredményeket hoz a szarvasmarha ágazat?
– Az eredményeink annak ellenére jók, hogy a 2010-es év na-

gyon nehéz volt. Több száz hektárnyi területet borított összefüggô
víz, így a takarmányt nagy részben vásárolnunk kellett. Jelenleg a

fejési átlag 35 liter, az istálló átlag pedig 31.5 liter. Laktációs szin-
ten ez 9270 litert jelent. Büszke vagyok rá, hogy az állományunk
már négy arany törzskönyves tehenet tart nyilván, ami azt jelenti,
hogy ezek az állatok életük során már több mint százezer liter tejet
adtak. Az országban jelenleg mindössze 350 ilyen szarvasmarha
található.

– Vannak már adataik a 2011-es évrôl?
– A tavalyi eredményekrôl már be tudok számolni, bár az adatok

még nem véglegesek. Sajnos, az ágazat önmagában, támogatás
nélkül veszteséges, fôleg amiatt, hogy sok takarmányt vásárolnunk
kellett.

Egy liter tej elôállítási költsége 93 forint felett van, a felvásár-
lási ár ezzel szemben átlag nyolc forinttal kevesebb. Ahhoz, hogy
fejlesztéseket tudjunk végrehajtani – fejôházat építeni, takarmány
kiosztó kocsit vásárolni -, nagyon alacsony ez az ár. Legalább 100
forint, vagy 100 fölötti felvásárlási ár kellene ahhoz, hogy szeré-
nyen fejleszteni tudjunk. A támogatást figyelembe véve azonban
húszmilliós nyereséggel számolunk.

– Pályázati segítséggel sem tudnak fejleszteni?
– 2007-ben, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ke-

retében adódó lehetôségek dilemma elé állítottak bennünket, hogy
belekezdjünk-e egy komplett fejlesztésbe, vagy ne. Ám miután a
sertés ágazatnál a bezárással lett volna egyenlô a fejlesztés hiánya,
így a szarvasmarha ágazat akkor háttérbe szorult. Gondolkodtunk
részleges megoldásokon is, ami forráshiány miatt nem valósult
meg. Utólag úgy gondolom, hogy fölösleges kiadás lett volna, hi-
szen a régi, már minden vonatkozásában elavult telepre nem sza-
bad ilyen formában költeni. Helyette egy teljesen új, korszerû te-
lep építését kell a jövôben megvalósítanunk. Terveink szerint
2013 után olyan anyagi helyzetben leszünk, hogy ezt realizálni
tudjuk.

– Kinek értékesítik a tejet?
– Az Alföldi Tej Kft.-vel állunk kapcsolatban, ez egycsatornás

értékesítési rendszer A cégnek alapítói és beszállítói is vagyunk,
így nincsenek kifizetési problémáink, bár a szerzôdés szerinti
negyvenöt nap igen hosszú idô, ezt csak hitelekkel tudjuk áthidal-
ni.

– Nem beszéltünk még a harmadik ágazatról…

– A mezôgazdasági szolgáltatást olyan földtulajdonosoknak
nyújtjuk, akik szakértelemmel és gépekkel nem rendelkeznek. Így
kihasználjuk a géppark kapacitását, és a különbözô ágazatok is jól
kiegészítik egymást. 

– Elégedettnek tûnik…
– A három terület árbevétele hozzávetôleg 1.8 milliárd forint.

Ehhez 135 embert foglalkoztatunk folyamatosan. A gondot az je-
lenti, hogy évrôl évre csökken a bérelhetô területek mennyisége. A
jelenlegi gépparkkal és a dolgozóinkkal még további 1000 hektár-
nyi területen meg tudnánk oldani a termelést, amivel még sikere-
sebb gazdasággá válhatnánk.

– Melyik a húzó ágazat a három közül?
– Egyértelmûen a növénytermesztés, bár az árbevétel szempont-

jából az állattenyésztés meghaladja a növénytermesztést, de a jöve-
delmezôsége a növénytermesztésnek a legnagyobb, ami egyértel-
mûen a támogatási rendszerre vezethetô vissza.

– Nyitottságukat mutatja, hogy egy kísérleti telep is mûködik
Önöknél.

– Valóban, bár ezt a tevékenységet nem mi végezzük. Az Agrár-
tudományi Egyetem számára biztosítunk egy kísérleti telepet, ahol
az egyetem munkatársai, hallgatói folytatnak különbözô kísérlete-
ket, kutatási munkálatokat, amelyeknek az eredményeit adott eset-
ben mi magunk is szívesen kipróbáljuk. Ezen kívül bemutató gaz-
daságként is mûködünk, helyet adunk számos rendezvénynek, te-
hát nyitottak vagyunk az újdonságokra, keressük a lehetôségeket,
hiszen a fejlôdésnek ez a záloga.

Kavisánszki Mária
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Eredményes gazdaság arany törzskönyves tehenekkel
A Hajdúböszörményi Mezôgazdasági Zrt. Hajdú-Bihar megye tíz legnagyobb mezôgazdasági vállalata
közé tartozik. Tevékenységeirôl, eredményeirôl a cég elnök-vezérigazgatójával, Erdélyi Zoltánnal beszél-
gettünk.

Erdélyi Zoltán

Tavaly 2 millió 900 ezer liter tejet adtak

A vesék bonyolult és csodálatos szervek,
számos biológiai funkciójuk van. Elsôdleges
feladatuk a testfolyadékok egyensúlyban tar-
tása, anyagcsere-termékeket és ásványi anya-
gokat szûrnek ki a vérbôl, a vizelettel kiüríte-
nek. A vesék számos ásványi anyag így a nát-
rium és a kálium vérszintjét is szabályozzák,
emellett a vérnyomás szabályozásában, a vö-
rösvérsejtek képzésében és az egészséges
csontozat megôrzésében is részt vesznek. A
vesék durván ököl nagyságúak, és a hasüreg
mélyén, a bordák alatt helyezkednek el. 

A világon felnôtt lakosság 5-10 százaléká-
nak van valamilyen formában vesebetegsége,
és minden évben emberek milliói halnak meg
a krónikus vesebetegséghez társuló szív-, és
érrendszeri betegségekben. 

A hajlamosító és a kockázati tényezôk ko-
rai felismerésével megelôzhetô a krónikus ve-
seelégtelenség – így csökkenthetôek az egyéb
szövôdmények, és csökkenthetô a szív- és ér-
rendszeri betegségekbôl adódó halálozás, il-
letve a rokkantság növekvô terhe.

A krónikus vesebetegséghez számos kórál-
lapot vezethet, így a gyulladásos betegségek,
fertôzések, a vese és a húgyutak elzáródása,
valamint olyan öröklôdô elváltozások, mint
pl. a policisztás vesebetegség. Ám napjaink-
ban mind a fejlett, mind a fejlôdô világban a
krónikus vesebetegség legáltalánosabb oka,
különösen idôs betegekben, az elhízás, a cu-
korbetegség és a magasvérnyomás-betegség,
ami szív- és érrendszeri szövôdmények kiala-
kulására is hajlamosít. 

A fel nem ismert krónikus vesebetegség

egyik következménye, hogy a vesemûködés
folyamatos csökkenése veseelégtelenséghez
vezet, ami vesepótló kezelést, dialízist, illetve
veseátültetést tehet szükségessé. 

A vesebetegségek általában lassan alakul-
nak ki és az észlelhetô komolyabb panaszok,
tünetek csak jóval késôbb jelentkeznek, sok-
szor akkor, amikor a betegnek már veseelég-
telensége van és vesepótló (dialízis) kezelésre
szorul. A vesepótló terápia a beteg részérôl
komoly életmódbeli változtatásokat igényel
és az egészségügyi ellátó rendszer számára is
rendkívül költséges. A rutin vizelet-, vér- és
vérnyomás-vizsgálat azonosítani tudja a vese-
betegség nagyon korai jeleit. Az ehhez szük-
séges laboratóriumi teszteket kis mennyiségû
vér, illetve vizelet mintákból végzik. 

A krónikus vesebetegség korai kimutatása
és kezelése nem csak lelassíthatja vagy meg-
állíthatja a vesemûködés további romlását, a
végstádiumú vesebetegség kialakulását, de je-
lentôsen csökkenti a társuló szív-, és érrend-
szeri betegségek megnövekedett elôfordulá-
sát, ami világszerte a korai halál leggyakoribb
oka.

Amennyiben a végállapotú veseelégtelen-
ség bekövetkezett, a betegek életét a vesepót-
ló kezelés biztosítja. Ez lehet mûvi vértisztí-
tás (mûvese kezelés ill. hasûri dialízis), de az
arra alkalmas betegek részére az ideális meg-
oldást mind egészségügyi, mind a társada-
lomba való visszailleszkedés szempontjából a
veseátültetés jelenti.

(L)

A veseelégtelenség 
felismerése

EGÉSZSÉGÜGY

Ez a felismerés ellentét-
ben áll az eddigi feltevések-
kel, miszerint a tejivás ké-
pessége északi népcsopor-
tokban alakult volna ki.
Azok a genetikai változá-
sok, amelyek lehetôvé tet-
ték a korai európaiak szá-
mára, hogy tejet igyanak,
anélkül, hogy rosszul lenné-
nek tôle, tejgazdálkodással
foglalkozó elôdeinknél ala-
kultak ki, mintegy 7.500
évvel ezelôtt.

Korábban azért gondol-
ták, hogy a természetes ki-
választódás a tejet fogyasz-
tani képes északiaknál for-
dul elô, mert az északi régi-
óban a napfényszûke miatt
nagyobb szükség van a D-
vitaminra az étrendjükben.
A világ nagy részén élô em-
berek többsége a D-vita-
mint az elegendô napfény
által nyeri, amikor az eléri a
bôrt, de az északi szélességi
fokon ehhez nincs elegendô
napfény az év legnagyobb
részében.

Egy sok országra kiter-
jedô, közös vizsgálatban
számítógépes szimulációs
modellt használtak a laktáz
enzimet támogató gének
feltérképezésére. A laktáz
enzim szükséges a tejcukor
emésztéséhez. A számítógé-
pes modell a beépített gene-
tikai és régészeti adatok
alapján egyértelmûen bebi-
zonyította, hogy azok a ge-
netikai változások, amelyek
az embert alkalmassá tették
a tej fogyasztására, hazánk
területérôl indultak ki 7500
évvel ezelôtt. 

A legtöbb felnôtt a vilá-
gon nem termel laktáz en-
zimet, és így nem képesek
megemészteni a tejcukrot,
a laktózt. Az európaiak és
észak-amerikaiak többsé-
ge azonban termel laktáz
enzimet élete során. Ez
nagy túlélési elônyt jelen-
tett a múltban a tej sok
elônyös tulajdonsága mi-
att, úgy mint a többféle vi-
tamin tartalom, a kalcium-

és kalóriatartalom, a fehér-
je-gazdagság. A felnôttek
az állatok háziasítása után
kezdtek el friss tejet fo-
gyasztani. A tejfogyasztás
képessége, a laktáz-per-
zisztencia akkor alakult ki,
amikor a kulturális
fejlôdés elért a tejgazdál-
kodás szintjére. Korábban
még nem volt ismert, mi-
kor kerültek fel elôször az
európai étlapra a tej és a
tejtermékek, illetve milyen
tényezôk vezettek gyors
terjedésükhöz.

A mostani bizonyítékok
mellett más vizsgálatok, ré-
gészeti leletek, kerámiaedé-
nyek is arra utalnak, hogy a
tejgazdálkodás jelen volt a
kelet-közép-európai térség-
ben, elsôsorban a mai Ro-
mánia és Magyarország te-
rületén már 7.900-7.450 év-
vel ezelôtt. Eleinte tejter-
mékeket ettek, majd késôbb
kezdtek el tejet fogyasztani.
A tejgazdálkodás nyomait
az edényeken található
zsírok alapján Angliában
6.100 évvel ezelôtti leletek
szolgáltatják. Ekkorra már a
germán és a kelta nép is
gyakorolta a szarvasmarha
tejgazdálkodást és itták a
friss tejet, jelentôs mennyi-
ségben.

Elképesztô tény a tejrôl
A tejivás képessége, vagyis az a sajátosság, hogy a
szervezet meg tudja emészteni a tejcukrot, Közép-Eu-
rópában, a mai Magyarország és Erdély területén
fejlôdött ki és terjedt el az egész világon. Legalábbis
azon részein a Földnek, ahol az emberek tejet isznak,
mivel sok népcsoport ma sem képes a tej fogyasztásá-
ra - adta hírül egyebek között a nepszava.hu online.
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Az illatos kenyér, legyen az rozs-
kenyér vagy hajdinakenyér dióval,
fekete kenyér pirított hagymával,
fehérkenyér mazsolával, és a fris-
sen préselt magolaj csábító illata
vagy a hívogató színes gyümölcs-

A 24 város épületei és emberei
mögött sok történelmi korszakból
és kultúrkörbôl származó, számta-
lan érdekfeszítô történet rejtôzik. 

Mi magyar újságírók a City Co-
operation szervezésében 24 város-
nézô sétán vehettünk részt élhetôvé
téve mindegyik város legérdeke-
sebb eseményeit és anekdotáit a
szomszédok és vendégek nyelvén
(angol, német, szlovén). Látogatá-
sunk a 24 város szövetségének
erôsítését szolgálta, amelynek ér-
dekében lapunkban négy részben
számolunk be még akkor is, ha idô
hiányában mind a 24 városba nem
tudtunk eljutni. 

Kelet-Szlovénia sokoldalúsága

Kelet-Szlovéniából kilenc vá-
ros: Ptuj, Beltinci, Gornja Radgo-
na, Lenart, Lendva, Ljutomer,
Murska Sobota, Ormoz, Radenci
vesz részt a 24 város szövetségé-
ben. 

Európa ezen gyöngyszemének
szíve és lelke a víz, minden formá-
ban. A vizet, mint az élet forrását
az itt élô emberek nemcsak ivásra
és fürdésre használják, hanem
energiaforrásként is, amely a ma-
lomkerekeket és a kompot hajtja. A

világszerte ismert gyógyító erejû
ásványforrások jó hatással vannak
a szívre, míg a termálforrások a
fürdôkön keresztül a testet és a lel-
ket is kényeztetik, megnyugtatják.
A Dráva és a Mura partja mentén
álló idilli malmok fáradhatatlanul
ôrölnek. Az utak mentén elterülô
gyönyörû táj számos kincset rejt,
természeti és kulturális látnivaló-
kat. 

A napsütötte termékeny lejtôk
ideális feltételeket biztosítanak a
legjobb szôlôfajták termesztésé-
hez. A legnemesebb fajták a rajnai
rizling, az olaszrizling, a Sauvig-
non, a Szürke burgundi és a Fehér
burgundi. Az emberek vendégsze-
retetét már csak a táj változatossá-
ga múlhatja felül. 

Látogatás Szlovénia néhány 
városában

Az üdítô és élvezetes Stájer Ter-
málvidékkel való ismerkedés után
átléptük Ausztria-és Szlovénia ha-
tárát, és Ptuj városába érkeztünk.
Ptuj a régi Pettau, Szlovénia keleti
részén a Dráva partján lévô kelle-
mes kisváros, számottevô római
múlttal - Petuvium volt ekkor a ne-
ve -, várral, templomokkal. Az Ár-
pád-korban nagyritkán Magyaror-
szághoz is tartozott rövid ideig.
Vára ma reneszánsz jellegû, belse-
jében a barokk berendezés domi-
nál, amit még Ptuj régi urai hagy-
tak a kései utókorra. Borl várát Ptuj
mellett, a Dráva feletti sziklára épí-
tették. 

Ptuj résztvevôje a 2012. évi Eu-
rópa Kulturális Fôváros projekt-
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A gasztronómiai szakemberek
tanácsa szerint éjszakára a sonkát
tegyük hideg vízbe, hogy a túl
sok só kiázzon belôle. A zsíros
réteget fôzés elôtt ne távolítsuk
el, mert különben cipôtalp ke-
ménységû lesz a sonka. Az ázta-
tóvíz leöntése után tegyük hideg
vízbe, majd lassú tûzön, csak
gyöngyözô forrással fôzzük leg-
alább két órán át. Ha megpuhult
– ezt onnan tudjuk, hogy kezd el-
válni a csonttól -, húzzuk le a tûz-
helyrôl, de a fôzôvízben hagyjuk
kihûlni – így nem szárad ki. A
fôzôvízbe fûszerként tehetünk
kakukkfüvet, szegfûszeget, szeg-
fûborsot és/vagy borókabogyót.
Ha különlegesen finom tojásokat
szeretnénk enni, akkor azokat
(miután alaposan megmostuk) a
sonka mellé tehetjük fôni. Ha
nemcsak egy kis darabot, hanem
egész parasztsonkát veszünk, ér-
demes feldarabolni, a fôzésre
nem kerülô darabokat külön-kü-
lön zacskóba tenni, majd az egé-
szet egy nagyobb zacskóba a
mélyhûtôben elhelyezni. 

Ünnepi leves sonkalével

Hozzávalók 4-5 személyre:
1,5 l sonkalé, 30 dkg fôtt, füstölt
sonka, 2 zsemle, 2-3 szál sárgaré-
pa, néhány ecetes uborka, kis
csokor petrezselyem, 2 ek. tejföl,
1ek. citromlé, zsemlemorzsa,
liszt, ôrölt bors, majoranna, 1-2
babérlevél, 1-2 tojás

Miután szombaton megfôztük
a sonkát, a levét ne öntsük ki, fi-
nom leveseket készíthetünk
belôle. Mindjárt a másnapi ünne-
pi levest. Ehhez azonban le kell
vágni egy 30 dekás darabot a fôtt

sonkából, amit átdarálunk a beáz-
tatott és kinyomott zsemlékkel
együtt. Adunk hozzá két csapott
evôkanál zsemlemorzsát, egy
csapott evôkanál lisztet, egy vagy
két tojást attól függôen, hogy
mekkorák, a petrezselyem felét
finomra vágva, majd jól össze-
dolgozzuk. Közben a kihûlt son-
kalé tetejérôl leszedjük a zsírt,
babérlevelet teszünk bele, ôrölt
borssal fûszerezzük, vékony csí-
kokra belevágjuk a sárgarépát és
az uborkát, majd 5-10 percig
fôzzük. A tejfölben elkeverünk
egy csapott evôkanál lisztet, ez-
zel sûrítjük be a levest. Egy kés-
hegynyi majorannával is fûsze-
rezzük, és felforraljuk. Citromlé-
vel ízesítjük, és a tányéron meg-
hintjük a finomra vágott petre-
zselyem másik felével. 

A hagyományos ételek köré-
ben egyes térségekben jeles sze-
repet kapott a tavaszi bárány, ma
viszont a vendéglôkben is kivéte-
les étel, ezért nem foglalkozunk
vele. Viszont megemlítünk a sok
közül egy tojásos italt, amely
könnyen elkészíthetô és szívesen
fogadják a vendégek, nem utol-
sósorban a locsolók.

Tojáskoktél

A rázókehelybe elôször né-
hány szem jeget teszünk, arra 4 cl
tojáslikôrt, 1 cl konyakot, és 3 cl
tejszínt öntünk. Alaposan össze-
rázzuk, és szûrôn keresztül tölt-
jük a pohárba. 

A tojáslikôr kimondottan hús-
véti ital, és külön kedvesség a lo-
csolók fogadására. 

Jó étvágyat kívánunk!

24 város szövetsége (III. rész)

Kelet-Szlovénia

Lapunk elôzô két számában beszámoltunk róla, hogy 2008-ban hét magyar,
nyolc osztrák és kilenc szlovén város sok intenzív találkozó, konferencia és az
elsô sikeres projekt után kapcsolódott össze 24 város szövetségévé. 
Az Ausztria, Magyarország és Szlovénia közötti határvidék évszázadok óta a
nagy európai birodalmak és kultúrkörök metszéspontja. A három ország
mindössze száz kilométer átmérôjû körön belül található 24 városa közösen
hív meg a sokféleség eme igézô vidékének határokat átlépô felfedezésére. Az
Európai Területi Együttmûködés határon átnyúló programot az EU is támo-
gatja, mivel a programok célja a határ menti térségben a határon átnyúló
gazdasági, szociális, kulturális és ökológiai kapcsolatok erôsítése a regioná-
lis versenyképesség javítása és a területi egyenlôtlenségek csökkentése. 

Munkát adó fákMunkát adó fák
Mint smaragd zöldje, ugyanúgy zöldelltetek ti is,
Ti mindennapi munkát adó fák.
Ti, kik százezreknek biztosítjátok a kenyeret, 
Ti, kik holtan beragyogjátok a holnapot és a mát.

Sokszor megcsodálom az erdôt, ahol éltek,
És hallom milliónyi madár dalát. 
Éppúgy, mint a gyárakban a titeket felszeletelô,
Hatalmas gépek és fûrészek zaját. 

E zajban van a kenyér, mely meleg és puha,
Épp olyan, mint a rátok hulló nap sugara.
Mely minket is éltet, mint hajdan titeket,
De éltetek megszüntetésével kezdôdik nékünk a kikelet. 

Mint smaragd zöldje, ugyanúgy zöldelltetek ti is,
Ti mindennapi munkát adó fák.
Ti, kik százezreknek biztosítjátok a kenyeret, 
Ti, kik holtan beragyogjátok a holnapot és a mát.

Torja, 1985. augusztus
Vén Árpád

erdélyi költô

Húsvéti menü

A hagyományok azt tükrözik, hogy húsvét napján az ünnepi asztalra tojás, bá-
rány és kalács került. Aztán nem maradhatott el a húsvéti sonka fôtt tojással.
Sonkát vékony kenyértésztába is sütöttek. Az ünnep tiszteletadás a hagyomá-
nyoknak, de ma már sokan arra törekednek vidéken is, hogy húsvét vasárnap
csirke- vagy marhaleves, kisütött csirke, fôtt hús, szósz és különbözô sütemény
legyen a menü. Mi a hagyományokat figyelembe véve a sonkára összpontosí-
tunk olyan fontos kérdést megválaszolva: Hogyan fôzzük meg a sonkát?

Muraszombat. Az újkori történelem találkozása a modern várossal.

Kert- és természetbarátoknak

Lendva vára, valamikori erôd

Ptuj a Drávával
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71
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Szép Ernô (1884-1953) „Húsvétra”
c. költeményébôl idézünk négy sort.

Vízsintes: 1. Szúr 4. Az idézet elsô
sora (R, A, R) 10. Személyes névmás
12. Fejlôdik 13. Hatékony részlet! 14.
Nôi név 16. Ütlegel 17. Lenin-békedíja
iráni író (Bozorg Alavi) 19. Gallyak 20.
A gyôzelem istennôje a görögöknél 22.
Az idézet második sora (A, G) 24. John
Lennon 26. Az indiai szikh felekezet
vallásfôje 27. Erdô közepe 28. Zenei
félhang 29. Egykori labdarúgó szövet-
ségi kapitány (Lajos) 31. Színmû 34.
Félig záró! 35 Klasszikus illat 36. Szülô
38. Francia férfinév 40. Francia zene-
szerzô (Maurice) 43. Ruhadarab 45. Pa-
rafál 47. Idômérôk mestere 49. Három
olaszul 51. Német eredetû nôi név 52. A
múlt idô jele 54. Nagy francia folyó 56.
BAZ megyei település 59. A francia
uralkodó megszólítása 61. Kiejtett betû
62. A házba érkezik népiesen 63. Oda-
vissza falatozna! 67. …Vera (magyar
film) 68. Kaucsuk tej 69. Csonthéjas
gyümölcs 71. Ellenérték nélkül 73. Fé-
lig retten 74. Shakespeare királya 75.
Lantán vegyjele 

Függôleges: 1. Csintalan 2. Svéd
váltópénz 3. Csonthó 4. Elôidézô 5.
Képtár 6. Japán kikötôváros 7. Szentpé-
tervár folyója 8. Várszegi Asztrik 9. Na-
gyon szeret 10. Theodorakisz, görög ze-

neszerzô keresztneve 11. Elsô osztályú
15. …hegy, csepeli község 17. Heveny
lefolyású 18. Halpete 21. Orosz férfinév
23. Színész, rendezô (Árpád) 25. Orosz
gépkocsi márka 29. Az idézet harmadik
sora (L, D)30. Iskolai beírás 31. Olasz
költô (Alighieri) 32. …Gardner ameri-
kai színésznô 33. Kötekedik 37. Görög
betû 39. Ábrahám felesége 41. Az idézet
negyedik sora (I, O, L) 42. Részben alá-
húz 44. Görög autójel 46. Ritka férfinév
48. Hosszú ideig 50. Originális 53. Eu-
rópai fôváros 55. Zérus 57. Amszterda-
mi sportklub 58. Selymes, hosszúszôrû
állat 60. Vonaglik 62. A bolgár Petôfi
(Hriszto) 64. Bécsi cél! 65. A Nap boly-
gója 66. Érzô sejt 70. Jód és argon vegy-
jele 71. Orosz repülôgép típus 72. Nóti
Károly 74. Szolmizációs hang 

Beküldendô: vízszintes 4, 22 és a
függôleges 29, 41 Beküldési határidô:
május 10. A helyes megfejtôk között két
zsebszámológépet sorsolunk ki. Az
elôzô szám helyes megfejtése: vízszin-
tes 1.: Puhán alusznak lenn a hegy me-
leg függôleges: 27.: sarában a szakállas
gyökerek

Egy-egy könyvet nyertek: Halász
Tamásné 9314 Egyed, Vasút u. 15. és
Petra János Szeged 

A nyereményeket postán küldjük el. 

nek, amely nagy lehetôség arra,
hogy be lehessen mutatni Ptuj-t,
mint kulturális gyöngyszemet. Ptuj
legfontosabb hozzájárulása a mû-
vészeti és kulturális örökség feszti-
vál számtalan kulturális ese-
ménnyel, amelyek e régió szellemi
kulturális örökségének gazdagsá-
gát és a néprajzi hagyomány egye-
diségét tükrözik.

Borkóstoló Jeruzalemben

Jeruzalem egy igazi mennyei
hely számos energetikai erôforrás-
sal, bor-úttal, ahol a kiváló minôsé-
gi fehér szôlô terem, megannyi el-
bûvölô szép kilátóhellyel és a bú-
csújáró kápolnával. 

Épp ez tévesztette meg a keresz-
tes hadjáratba igyekvôket, akik a
13. században az akkori távoli izra-
eli Jeruzsálembe vezetô utat keres-
ték. 

Prlekija Szlovénia észak-keleti
részén terül el, északon Ausztria,
keleten pedig Horvátország hatá-
rolja. A vidék gazdag ételkülönle-
gességekben, minôségi borokban,
sok a kanyargós teraszos
szôlôskert, gazdag kulturális ha-
gyományokban, természeti adott-
ságokban és néprajzi kincsekben,
melegvizes forrásokban, hévíz-
fürdôkben és versenylovakban. 

Paraffinos termálvíz

Magyarországhoz egyik legkö-
zelebbi szlovén város Lendva (Al-
sólendva). Az idôtlen pannóniai
vidámsággal átszôtt, hangulatos
Mura menti vidéken felfedezhet-
jük az érintetlen természet eldu-
gott zugait. A lassú Mura folyó
menti gyógyvíz bugyogásai
hosszabb tartózkodásra késztet-
nek. A lendvai termálfürdôt egye-
dülálló paraf?nos termálvízével az
európai termálturizmus ritkasága-
ként tartják számon. A gyógyító
szolgáltatások és wellness-kínálat,
medencék, szaunák és szabadidôs
lehetôségek jó indokot szolgálnak,
hogy a termálvizek eme gyöngy-
szemét meglátogassuk. A 16. szá-
zadban Lendva vára és környéke a
törökök ostroma alá került, mivel a
vár és a Szentháromság dombon
lévô erôd fontos stratégiai pontok-
nak számítottak. Ma a 600 hektá-

ros Lendvahegy Szlovénia legna-
gyobb zárt szôlôtermelô területe. 

Muraköz és vidéke

Muravidék régió szívében hul-
lámzó mezôk közt, Szlovénia,
Ausztria, Horvátország és Ma-
gyarország határvonalainak met-
széspontjában csalogatja Mura-
szombat az idelátogatókat. Itt a ha-
gyomány és történelem a modern
városi élettel és élénk kulturális
központtal találkozik. Régi épüle-
tei ellenére egy fiatalos és energi-
kus város. A Közép-Szlovéniával
és Európával létrejött gyors autó-
pálya-összeköttetés. A város kör-
nyékén kerékpár és sétautak várják
az erre járókat, melyek a Vendvi-
déki-dombság lejtôire, a Mura fo-
lyóhoz vagy a közeli fürdôhelyek-
re vezetnek. Muraszombat részt-
vevôje a 2012 évi Európa Kulturá-
lis Fôvárosa projektnek. Lenart a
Muraközi-dombság szívében fek-
szik, a horgászok paradicsoma
sok-sok tóval, nevezetessége a St.
Leonhard templom, barokk ha-
rangtornyával a helység meghatá-
rozó építménye. Ormoz szintén a
Muraközi-dombság mentén, a
Dráva folyó felett természetes elte-
rülô város. Ma Ormoz Szlovénia
legszebb városai közé tartozik. 

Gasztronómia – ínyencségek

Eddigiekben igyekeztünk né-
hány szlovén várost dióhéjban be-
mutatni, de keveset szóltunk a ré-
gió gasztronómiájáról, pedig az
ínyencségeket legjobb ott megkós-
tolni, ahol készültek, tehát a „hazá-
jukban”. A finom kolbászok, fasí-
rozottak, a kitûnô tünka és a gulyás
kínálata valóban szem-száj ingere.

Húsvétra

kenyér mind-mind ínycsiklandóak.
A diós kalácsot (potize) és gibani-
cát (rétes), melyet faluról-falura
másként sütnek, mindenütt frissen
kínálják a kenyérsütô kemencébôl.
Az emberek vendégszeretetét már
csak a táj változatossága múlhatja
felül. 

Biztosak vagyunk abban, hogy
Kelet-Szlovénia közelsége miatt is
az idei évben egyre többen látogat-
nak el a 24 város szövetségének
városaiba, azok környékére. Arról
pedig biztosíthatunk mindenkit,
hogy az ottaniak nagy vendégsze-
retettel fogadják a látogatókat. 

Dr. Lendvay Béla

Folyt. köv: 
Újra Magyarországon

Szôlôkultúra – szôlôskertek kanyargós teraszokkal
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Húsvéti hagyományok Húsvéti hagyományok piros,piros, sárga,sárga, kék,kék, zöldzöld

Melyiket válasszuk?

A piros tojás ajándékozá-
sa nagyon régen eredeti-

leg a keresztszülôk
kötelessége volt,
hogy emlékeztes-
sék vele kereszt-
gyereküket a
megváltás örö-
mére. 

A tojást hazaho-
zó húsvéti nyúl hagyo-

mánya feltehetôen német
nyelvterületrôl terjedt el. A szapora nyúl - a
tojás mellett – a termékenységet szimbolizál-
ja. 

A húsvéti tojás akár szen-
telt, akár nem, olyan szim-

bolikus bûverôvel rendel-
kezô tárgy volt, amelyet
azért ajándékoztak,
hogy megvédjen a baj-
tól, betegségtôl, és hogy
béke és boldogság ural-
kodjék abban az évben

is. 
A tojást különbözô szín-

ûre festették, és gyakran min-
tákat is véstek bele. A minták az esztétikumon
kívül az érzelmeket is kifejezték. Húsvét va-
sárnapján, szentmise után a többi étellel

együtt a pappal megszenteltették. A leggyak-
rabban a következô színeket használ-

ták a tojásfestéshez. 
Piros tojás: Jézus kiontott vé-

rére emlékezet és ezen keresztül,
hogy megváltja az emberiséget.
A köztudatban az élet, a szere-
lem jelképe is. Annak a fiúnak
adott a lány piros tojást, aki
kedves, szimpatikus volt számá-

ra, vagy szerelmes volt belé. 
Sárga tojás: Az emberek között

úgy terjedt el, hogy az kap sárga to-
jást, akit kikosaraznak, te-
hát az a fiú, aki ilyen szí-
nû tojást kapott, tudta,
hogy szerelme vi-
szonzatlan marad. 

Kék tojást a roko-
nok ajándékoztak
egymásnak, a zöldet
pedig ismerôs férfi-
aknak adták. 

Ezek voltak a legel-
terjedtebb és leggyakrab-
ban használt színek. A húsvéti
tojás hagyománya napjainkban is él, persze a
színeknek már nincs olyan jelentôsége – mint
régen, ám a piros tojás még mindig a szerel-
met jelképezi. (L)

A húsvétnak, mint minden más ünnepnek megvannak a sajátos „kellékei”, amelyek hozzá-
tartoznak a hangulathoz, a díszítéshez. Az egyik ilyen kellék a tojás, amelyet az ajándékozás-
hoz, ételkészítéshez, díszítéshez egyaránt felhasználunk.

Németh Lajos meteoroló-
guson látszik, hogy majd ki-
csattan az egészségtôl.

– A legfontosabb az egész-
séges táplálkozás, amely el-
képzelhetetlen tejtermékek
nélkül, amit én rendszeresen
fogyasztok már gyermekko-
rom óta és nem untam meg
most sem. Falun nôttem fel,
szüleim gazdálkodtak, így
természetes volt az is, hogy
annak idején tehenet fejtem.
Ma is vallom, nincs is jobb a
jó falusi tejnél! Kár, hogy

már úgy kell vadászni a házi
tejre, ha tehetem csak azt
iszom. 

- A jó sorsa több mint egy
évtizede évente akár több-
ször is Finnországba viszi.
Gondolom ilyenkor nem
hagyja ki a tejes finomságo-
kat sem.

- Persze, hogy nem. Csalá-
di kötelék fûz a skandináv or-
szághoz. Lányom, Mónika
odaházasodott és ott él három
unokám is. Mindennap az
asztalon elmaradhatatlan a
tej, a vaj és a sajt. Ezek zsíro-
sabbak, mint a hazaiak, de
igen finomak. Szoktam is az
utóbbiakból magammal hoz-

ni, hogy még egy darabig
idehaza is élvezzem az ízü-
ket.

Rúzsa Magdi a Vajdaság-
ból való, a szóban benne van
a „vaj”…

– Nagyon szeretem én is a
tejtermékeket, de nem vihe-
tem túlzásba a fogyasztásu-
kat, fôleg a zsírosabb fajták-

ból, nehogy az alakom rová-
sára menjen. Különösen a
joghurtokat szeretem, annak
minden fajtáját és a kefirt is
megeszem. A tejföllel csínján
bánok, éppen a fentiek miatt,
a túróval is, bár nagyon ked-
velem a körözöttet és a túrós
csuszát. A sajtokat ki ne
hagyjam, abból szinte min-
den típus jöhet.  

Király Viktor még Rúzsa
Magdinál is kíméletesebb tej-
termékekben. Ô Amerikában
nôtt fel, ott nem divat a zsíro-
sabb, „magyarosabb” tejter-
mék.

– A tejet szívesen iszom, a
kakaót még szívesebben –

mondta. – A kefirt már kevés-
bé, akkor már inkább az íze-
sített, gyümölcsös joghurtot
fogyasztom. Jaj, és a nagy
kedvenc a túrórudi! A sajtot
pedig fôételek elôtt eszem
leginkább.

Temesi László 

„Tejes” sztárénekesek meg a sztármeteorológus
Médiasztárok, akikkel sokfelé találkozhatunk – mi is

megemlítettük nevüket egy jótékonysági akció alkalmából

korábbi lapszámunkban - , de akkor nem írtuk meg, hogy

Rúzsa Magdi és Király Viktor énekesek, valamint Németh

Lajos meteorológus szereti-e a tejtermékeket? 

Március 20-án a Tej Terméktanács székházában a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium, a Tej Terméktanács, a Corvi-
nus Egyetem és a KKAOSZE–Magyar Sajtkészítôk Céhe
képviselôi a sajtkészítô vállalkozások és a sajtkészítô gaz-
dák bevonásával megbeszélést tartottak, arról, hogy 2012.
április 22-ei kezdettel kétnapos Sajtfesztivált rendeznek
Jazz Napokkal, és szórakoztató programokkal kiegészítve. 

A szervezés alatt álló rendezvény újdonsága lesz, hogy
külföldi sajtkészítôk (Svájcból, Ukrajnából és Romániából)
is bemutatják és kóstoltatják termékeiket. 

A rendezôk tervei szerint a sajtnapokon igen gazdag ze-

nei, kulturális és szórakoztató programok várják a látoga-
tókat. 

A megbeszélésen résztvevôk arról is döntöttek, hogy a
rendezvény belépôjegyes lesz. Elôvételben 1200 Ft, a
helyszínen 1000 Ft, 14 éven aluliaknak ingyenes. A belépô
500 Ft értékû kupont tartalmaz, amely a kiállítóknál levásá-
rolható, illetve beváltható.

A szervezés befejezése után a rendezvényt a sajtó, a
rádió és a TV is közzéteszi, valamint a CBA üzleteiben
mindenütt elhelyezik az eseményre vonatkozó figyelemfel-
hívó plakátokat. 

Juh- és marhatartókat 
támogató program indul

A vidékfejlesztési tárca még az idén elindítja a kérôdzôk szerkezetátalakítási
programját. A szerkezetátalakítási program célja: a 2013-ban megszûnô top-up
(nemzeti kiegészítô támogatások) pótlása. Ennek következményeképp a juh- és
húsmarhatartók közel kétszer annyi támogatást kapnak az idén, mint tavaly –
mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. A program keretében a mint-
egy 10-12 ezer húsmarha- és juhtartó megkapja a lehetô legmagasabb támoga-
tási összeget. A programba az egységes kérelem beadásánál kell jelentkezni
május 15-ig a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál.

(u)

Elôkészületben a Budavári Sajt és Jazz Napok 
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