
Írásom  néhány elemzési pontot, keretet
igyekszik szolgáltatni a székelyföldi régió-
ban utóbbi években felívelõ, helyi élelmi-
szerekkel kapcsolatos mozgalmak, jelensé-
gek értelmezésére. Célom helyi élelmiszer-
rel kapcsolatos, látszólag egynemû folya-
matok elkülönítése, amelyek bár
egyidõben, egymás mellett vagy egymást
átfedve („áthálózva”) jelennek meg, jelle-
gükbõl fakadóan talán mégis elhatárolan-
dóak. Dolgozatom másfelõl próbálkozás;
átfogó, de rövid helyzetképet szeretnék
nyújtani azt illetõen, hogyan különbözik a
hely és gasztronómiai örökség intézményes
értelmezésének (értelmezéseinek) „színe”
(jellege): milyen mintákat használnak, és
milyen minták alakulnak a helyi termékek
konceptualizálásában? Mindez nemcsak
mezõgazdasági vagy pusztán gazdasági,
hanem kulturális, identitásbeli kérdések-
kel is összefügg.

Romániában a 2000-es években, az Eu-
rópai Unióhoz való csatlakozással, néhány
tekintetben azelõtt beindulnak a regionális,
térségi folyamatok. Az új struktúrában
(egyben újfajta társadalmi problémák és
nyomások, kihívások közepette) újfajta kö-
zösségi, politikai önmeghatározások válnak
szükségessé, lehetségessé. A regionális ki-
sebbségi törekvések az unió fényében új
lendületet, de más „ruhát” is kapnak. Bíró
Zoltán a 2000-es évek elején írja le azt a
módot, ahogyan a székelyföldi identitásépí-
tési gyakorlatok a szimbolikus elhatároló-
dás középpontú  modelltõl a pragmatikus
építkezés modellje felé hajlanak el. Ennek
vázában az eddigi virtuális szereplõket va-
lóságosak, az elõzményekre való hivatko-
zást a jövõre való utalás váltja fel. Az ünne-
pek helyett a napi eseményeknek lesz nagy,
a szimbolikus elemeknek kisebb szerepe. A
szerzõ ezeket ekkoriban még csak a kistér-
ségi társulások megalakulása kapcsán írja,
az újfajta identitástermelési modellt még
csak homályosan az elõzõvel keveredve
azonosítja.5 Közel tíz év után ezek a jelen-
ségek egyre meghatározóbbak. A kultúra-

gazdasági, a kulturális, térségi jegyekre ala-
pozott vidékfejlesztést3 civil és adminiszt-
ratív szervezetek széles köre alkalmazza,
egyben kitalálva általa a kulturális jegyeket.
A különbözõ pályázati források és hozzá-
férhetõségek bõvülésével egyre több sze-
replõ, egyre több szinten és módon termeli
az identitásokat. 

A tárgy szempontjából releváns folya-
matok egy idõben a mezõgazdaságban és az
élelmiszerpiacon zajlanak. Az uniós csatla-
kozással az autochton mezõgazdaság egy
része illegálissá válik: nemcsak az európai,
de a hazai piacon sincs egyelõre ekkor még
címke (intézményes keret) a háztáji gazda-
ságokban, informális élelmiszerbiztonsági
feltételek között termelt élelmiszerek keres-
kedelmi értékesítésére.1 Ezek ugyanakkor a
vidéki életmód szerves részét képezik. A
romániai mezõgazdaság sok egyéb szem-
pontból nem eukonform. Az alternatív
(megkülönböztetett) élelmiszerek globális
piaci trendjei is ekkoriban jelennek meg
Romániában.

Némileg sajátos helyzet, ahogy mind-
ezek egyszerre hatnak, hogy a 2000-es évek
közepétõl Székelyföldön a nemzetépítés, a
vidékfejlesztés és az alternatív élelmiszerpi-
ac közös vágányra téved a mezõgazdaság és
a kultúragazdaság területein. A hely és az
értékek meghatározásának és címkézésének
kompetitív intézményes folyamatai indul-
nak el. A helyi élelmiszerek a kiemelt tárgy:
politikai, gazdasági, civil szereplõk egyre
többen igyekeznek lahasítani ebbõl egy-egy
saját szeletet. 

A nyugati faluszociológia évtizedekkel
ezelõtt leírja ezt a problémát. A gazdaság
modernitásra jellemzõ falu–város (mezõgaz-
dasági vs. ipari termelés) megosztottsága
folytán a ruralitás értelmezése világosabb
distinkciók mentén történhet. A posztmo-
dernben a ruralitás igen divatos, sok min-
denre használatos, identitásmeghatározó
konstrukció (Marin: új archaizmus), de
mint ilyen egyre inkább konstrukció, ver-
sengõ csoportok, értelmezések tárgya.3104
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A HELY SZÍNE

Manapság nemcsak a ruralitás jelentését kell
tanulmányoznunk, hanem azt, hogy ki és 

hogyan határozza meg azt.7



A mezõgazdaság néhány
jellegzetessége

Az európai élelmiszerpiacon a megkü-
lönböztetett termékek trendjei meghatáro-
zóak, a hozzájuk való alkalmazkodás szük-
ségesség, és bizonyos területeken új lehetõ-
ségeket nyújt.

A megkülönböztetett élelmiszeripari
termékek piacát Romániában, úgy tûnik, két
sûrûbben reprezentált, szélsõbb minõségi
standard: a „bio” és „hazai/házias/helyi/ter-
mészetes” alternatív minõségek, illetve az
azok közti átmenetek, variációk jellemzik.
Igen elnagyoltan az elsõ az egészségesség
európai intézményes standardjainak felelne
meg, az ennek megfelelõ termelés professzi-
onális, szakmai és anyagi tõkét feltételez, az
arra való átállás hosszú és költséges.  Az
élelmiszerbiztonság másik véglete a háztáji
termelés, az informális kapcsolatokra, köze-
liségre alapozott fogyasztó-termelõ viszony.
A bio termelési eljárásra való átállás nem
megy egyik napról a másikra, a kistermelés
számára egyelõre, ha nem is járhatatlan, mi-
nimum nagyon rögös út (nem is az egyet-
len). A másik út a már említett helyi-hagyo-
mányos termékek piaca.

Országos szinten megszületnek a külön-
bözõ hagyományos és helyi jelleget biztosí-
tani hivatott intézkedések: hagyományos
termékek bejegyzésére vonatkozó 2004-es
690. számú rendelet, a földrajzi indikációk-
ra vonatkozó 2007-es HG 828. számú rende-
let, a hagyományos jelleg garanciájára vo-
natkozó 2008-as HG 134. számú rendelet.
Ez utóbbi földrajzi beágyazottságra vonatko-
zó kritérium a 2006-os 509. számú rendelet
alapján a közösség általi bejegyzés. A Ha-
gyományos és Ökologikus Termékek Orszá-
gos Hivatala késve, 2008-ban alakul meg.1 E
törvények az európai piaci standardokhoz
való felzárkózást szolgálják, a hagyomá-
nyossággal és földrajzi indikációkkal kap-
csolatos nemzeti minõségi standardokat fo-
galmazzák meg.

A székelyföldi régióban a mezõgazdasá-
got a kisbirtok, a háztáji mezõgazdaság és a
kisléptékû, informális viszonyokra épülõ
kereskedelem jellemzi a kommunizmus
elõtt; ezek részben a kommunizmusban is
tovább élnek, a rendszerváltás után az ipa-
ri mezõgazdasági struktúrák leomlásával a
vidék nagy részére ismét ezek lesznek a
meghatározóak. Az alacsony professzio-
nalizációjú mezõgazdaság is emellett térsé-
gi jellegzetesség, a felzárkóztatás intézmé-
nyi lépései leggyorsabban a helyi, háztáji,
kistermelõktõl származó élelmiszerek ter-
melésének és piacának erõsítését tûzik ki
célul. 

Salais és Stroper közgazdászok vezetik
be a „termelési világ” fogalmát, amellyel a
térségek gazdasági jegyeit írják le. Kiinduló-
pontjuk szerint a gazdasági tevékenységek
nyomán bizonyos, a termék minõségeire,
termelési eljárásokra vonatkozó megegyezé-
sek jönnek létre fogyasztó és termelõ között;
ezek a megegyezések, „konvenciók” egy-
mástól elkülönülõ termelési világokat alkot-
nak, amelyek egy-egy régió esetén leírható-
ak. Az alternatív élelmiszerek minõségeinek
tanulmányozásában ezt a modellt néhány
speciálisan az élelmiszerekre vonatkozó ki-
egészítéssel, „élelmiszer világok” elmélete
megnevezéssel jó magyarázó modellként
használják. Marsden, Murdoch és Morgan
szerint az élelmiszer-rezsimek elemzésében
a közgazdászok által leírt gazdasági logikát a
természeti, kormányzati-politikai  és kultu-
rális tényezõk vizsgálatával kell kiegészíte-
ni, ezen meghatározó jellemzõk együttesen
alkotnak egy-egy összefüggõ „élelmiszer-
világot”.4

E konvencióknak Thevenot, Moody és
Lafaye szerzõk szerint a gazdasági javakat il-
letõen van néhány kialakult mintája. A 7.
konvenció,  amelyet azonosítanak, s az azo-
kon belüli vonatkozási pontok : „piaci telje-
sítmény” (a javak piaci verseny közti gazda-
sági értéke), „ipari hatékonyság” (hosszú tá-
vú beruházás, növesztés, ellátási infrastruk-
túra), „polgári egyenlõség” (közös jólét, biza-
lom), „hazai érték” (helyi, beágyazott jelleg,
bizalom), „inspiráció” (szenvedélyesség, ér-
zelem, kreativitás), „rönomé”, „környezettu-
datossági igazolás”.2

A konvencióknak különbözõ kombiná-
cióit találjuk az egyes élelmiszervilágokban
is, ezek tehát a térségben egymás melletti,
egymást átszövõ „piacok”, amelyeket a ter-
melõ-fogyasztó megegyezések, de az intéz-
mények és a természeti és kulturális adottsá-
gok is meghatároznak.

Az alternatív 
(helyi-hagyományos) 
termékek piaca 
Székelyföldön

A három kezdeményezés a Transylvania
Authentica védjegy, a Székely Termék véd-
jegy és a Góbé termék kereskedelmi márka,
amelyek egymástól teljesen különbözõ in-
tézményi környezetbõl nõttek ki. A civil
szervezeti kezdeményezés szellemi védjegy-
ként, a megyei politikai-adminisztratív szer-
vezet közösségi védjegyként jegyeztetik be,
a Góbé termék az egyetlen székelyföldi tu-
lajdonban lévõ üzletlánc saját márkája.

közelkép
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A Székely Termék védjegy kategóriái
kézmûves, ipari, szellemi termékekre és
élelmiszerekre terjednek ki, a Transylvania
Authentica elszállásolás/vendéglátás, kéz-
mûves termék, élelmiszer és élményszolgál-
tatás kategóriákban minõsít. Góbé termékek
kezdetben élelmiszer, ital kategóriában je-
lentek meg, Góbé szellemi temékek címke
alatt már társasjáték és könyv is kapható.1 A
termékek köre igen dinamikusan bõvül, a
szervezetek részben saját hálózatokra ala-
pozva,2 a nemzeti standarok mellett, saját
szervezeti  szûrõjükön keresztül (profiljuk-
nak, céljaiknak megfelelõen) találják ki a
helyi élelmiszereket.  Nem ritka, hogy a
minta, példa hasonló nyugati szervezeti vi-
lágból származik.

Minõségi standardok, 
diskurzus

Székely termék. 
„Székely termékkel Európába“

A reklámfelület minden kezdeményezés
esetén az internetes honlapot, szórólapokat
jelenti. A Székely Termék kezdeményezõi a
honlapon a hagyományos jelleg, minõség,
egészségesség termékkritériumokat egyaránt
kiemelik. A piaci értékesítéssel kapcsolat-
ban a helyi és európai piacok kialakításának
fontosságát a „Helyi termékekkel Európába”
reklámszlogen hangsúlyozza. A hivatalos
bejegyzési okmányban a helyi identitástudat
megerõsítése, helyi fogyasztói kultúra kiala-
kítása van egyértelmû célként definiálva.
Ugyanitt a hagyományos jelleg a jellegzetes-
ség fogalmával cserélõdik fel.

A szabályrendszer a nevezési eljárásban
a termékkritériumokkal kapcsolatban csupán
a vállalkozási formát, a helyi termelési egysé-
get, a gyártási licenszet, kézmûves és már ha-
gyományos termékként való minõsítés ese-
tén a hagyományosságról szóló bizonylatot
(abban az esetben, ha van már ilyen a terme-
lõnek) tudja (akarja) formálisan ellenõrizni.
A többi jellegzetességnek való megfelelést
egyfajta önminõsítési eljáráson kersztül pá-
lyázati formában nyújtja be a termelõ, a ter-
melõ öminõsítésén alapul.

Góbé termék
„Helyi termelõktõl helyi 
kereskedõvel 
helyi embereknek“

A Góbé termék reklámfelületén a szere-
tet, gondosság, háziasság, minõség megkü-
lönböztetõ jegyei szerepelnek a termékre

jellemzõ értékekként. Egyes termékek ese-
tén a hagyományos jelleg is kiemelõdik, ez
valamilyen hagyományos termelési eljárás-
ba való illeszkedésként definiálódik.  To-
vábbi kiemelt értékek a globalizációs piaci
struktúra ellenében való fellépés, a helyi pi-
acok megõrzése – amint az a kezdeménye-
zõkkel készített interjúmból kiderült, ez ké-
pezi az alapkoncepciót.

A szabályozási eljárás az élelmiszerek
komponenseinek ellenõrzését leszámítva
egyelõre csak szóbeli megállapodásokat tar-
talmaz a fent említett standardokra vonatko-
zólag. A formális ellenõrzés tulajdonképpen
csak a (hét történelmi székely székre vonat-
koztatott) térségen  belüli termelést s az élel-
miszer összetételét szavatolja. A kezdemé-
nyezõ munkacsapat egyik szakértõjével ké-
szített interjúból specifikusabb adatok derül-
nek ki. A fõ koncepció interjúalanyom meg-
fogalmazásában: „Térségünk gazdasági meg-
erõsítését szolgálja, és segít megelõzni azt,
hogy eltûnjön a helyi piac“. (J.O. szakértõ)

A jövõbeni tervek között szerepel a pré-
mium és alacsonyabb kategória elkülöníté-
se, a prémium kategória fogja a minõséggel
kapcsolatos magasabb standardokat hordoz-
ni (egészséges, hagyományos, bio stb.) A ha-
gyományos jellegre és annak szavatolására
vonatkozó további rákérdezés megvilágítja a
hagyományos jelleg értelmezését. A hagyo-
mányos jelleg egyfajta házias jellegként elég-
gé homályosan definiálódik. A lenti interjú-
részlet jól szemlélteti ezt.

„A: Például a húsoknál a házi sonka, az
csak hagyományos sós pácot kap és füstöt,
semmi mást, úgy, ahogy nagyapáink készí-
tették. Magyarán azoknál a termékeknél biz-
tosra veheted, hogy az egészségességet teljes
mértékben szem elõtt tartják.

I: Igen, értem, és a hagyományos jelleg
minden esetben a térséghez kötõdik, vagyis
hagyományosan székely?

A: Például a zsivány felvágott, ami új
termék, darabos szalámi, E nélkül, és hagyo-
mányos helyi fûszereket használt a termelõ,
például köményt  meg majorannát.” (J.O.,
szakértõ)

Az egészségesség, háziasság, hagyomá-
nyosság fogalmai helyenként cserélõdnek, a
„tisztán hagyományos jelleg ebben a
retorikában az innováció és a vállalkozások
fejlõdése fényében kevesebbként tûnik fel.

„Mindezt azért tartottuk fontosnak, mert
ha csak a tradicionális receptre figyelünk,
akkor az csak hagyományõrzés, de ha a régi
értékeinket felelevenítõ termékek születnek,
az már fejlõdés, és a gazdasági fellendülés-
hez az egy jó út.“ (J.O. szakértõ)

A kis- és középvállalkozások gazdasági
megerõsítése a fontosabb cél.106
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„Ez azért fontos, mert igaz, hogy a
hosszú távú megerõsödéshez nélkülözhetet-
len az egyéni, a gazdák szintje, de  a gyors
válságkezeléshez a vállalkozások szintjén
kell gondolkodni.” (J.O., szakértõ)

A fõ inspirációs forrás a hasonló szerve-
zeti világból jövõ példa: a saját kereskedel-
mi márkás termék a szupermarketláncok sa-
ját elõállítású és márkanévvel ellátott termé-
kei (Tesco-termék, a Cora Íz és hagyomány
termékcsaládja stb.), amelyeknek egyre na-
gyobb sikere van a külföldi piacokon.

„Nyugati statisztikák évek óta elõrejelez-
ték, hogy a fogyasztói szokások abba az irány-
ba tolódnak el, hogy az emberek több saját ke-
reskedelmi márkás terméket vásárolnak, és
egyre többet fognak vásárolni.” (J.O., szakértõ)

Transylvania Authentica

„Az élõ örökség“
A termékstandardokra vonatkozóan he-

lyi elõállítású, hagyományos, minõségi ter-
mékek támogatása jellemzõ. A termelési fo-
lyamatot illetõen a kisvállalkozók, helyi be-
szállítói és értékesítési láncokba becsatla-
kozott, környezettudatosságot szem elõtt
tartó termelõk kaphatják meg egy-egy ter-
mékükkel. Mindezek a kritériumok az el-
lenõrzési szabályzatban rögzítettek. 

A szabályozási eljárás évenkénti ki-
szállásos ellenõrzést jelent a szervezet ré-
szérõl. Az ellenõrzésnél használt kritéri-
umrendszernek való megfelelést a szerve-
zet projektasszisztense személyesen ellen-
õrzi, õ tölti ki az ezt rögzítõ formanyomtat-
ványt. A projektasszisztenssel készített in-
terjúm az elõzõ esethez hasonlóan az ada-
tok további ellenõrzését, kibõvítését szol-
gálta. A projektasszisztens elmondása sze-
rint a pályázáskor és az idõszakos ellenõr-
zéskor egyaránt szigorú eljárást alkalmaz-
nak, egyes kritériumok be nem tartása a
felvétel megtagadását, illetõleg a tagság
visszavonását vonhatja maga után.  A Szé-
kely Termék bejegyeztetési eljárásának ese-
tén bizonyító erejû fényképes dokumentá-
ció itt csak az elõszelekció része.

„Elég szigorú a kritériumrendszer, a bí-
ráló bizottság is elég szigorú. És nem kap-
hatja meg mindenki, tehát meghatározott
az a szint, amelynek meg kell felelni. Azt is
elmondanám, hogy nem az a célunk, hogy
minél több termék legyen, hanem az, hogy,
ami van, az legyen minõsítve, legyen minõ-
ségi, a kritériumnak megfelelõ, és tartsa
megadott minõségét.“ (L.O. szakértõ)

A projektasszisztens hangsúlyozza,
hogy a kezdeményezõk tisztában vannak a
termelõk elõtt álló piaci követelményekkel,

számot vetnek azzal a problémával, hogy a
termelõ nem minden egyes keresett termé-
ke képes a felállított standardoknak megfe-
lelni, éppen ezért alkalmazzák a szelekciós
kritériumokat csak az egyes termékek ese-
tén, így a védjegyet nem az egyes termelõk,
hanem a standardoknak megfelelõ termé-
kek kapják.

„Bizony ezt nem mindenki kaphatja
meg, mert ott csak hagyományos, környzet-
tudatos temékek vannak, azt is mondtam,
én csak addig maradok benne, amíg fel
nem hígul.” (L.Z. Góbé, TA, SZT védjegyes
élelmiszertermelõ)

Összegzésként – s néhány
szóban a fogyasztókról

A helyi termékekkel kapcsolatos kezde-
ményezések egyre szélesebb a skálája, véd-
jegyek (Transylvania Authentica, Székely
Termék), kereskedelmi márka (Góbé ter-
mék), címkével ellátott terjesztési hálóza-
tok (Átalvetõ), közösségi mezõgazdaság
(asat), címkés gazdaegyesület (Székely
Gyümölcs) is léteznek. Miután ezeknek a
kezdeményezéseknek forrásbevonási lehe-
tõségeik, sikerességük is nagy, egészen biz-
tosan újabbak is várhatóak (a civil szerve-
zeti, helyi önkormányzati világból). Az ed-
digi kezdeményezések leginkább (a Szé-
kely terméket kivéve) a székelyföldi piacot
célozzák meg, s a helyi jellegre vonatkozó
nemzeti standardok mellett mûködnek.
Egy-egy termelõ több ilyen címkével is ren-
delkezhet, ahogyan ez nagyon sok esetben
elõfordul. Gyakorlatilag ennek csak a vál-
lalkozói kapacitás és a célok szabnak ha-
tárt. A hagyományos és helyi jelleg valami-
lyen formában minden kezdeményezésnél
megjelenik, még ha esetenként nem is tel-
jes mértékben indokolt vagy alátámasztott.

Kezdeményezõk és vásárlók koncepci-
óiban egyaránt találkozunk egy a helyi ter-
mékeket egybemosó képzettel, a „minden,
ami helyi, és a helyi gazdaságot elõremoz-
dítja”, valamilyen formában hasznos. (Ez
egyébként a Székely termék extenzív, álta-
lánosabb termékminõségi kategóriáihoz áll
legközelebb)

A kezdeményezõk speciálisabb (ez
esetben szûkebb körû termékbevonással)
vagy általánosabb minõségek mentén fo-
galmazzák meg a helyi élelmiszer miben-
létét. Az eddigi eseteket összehasonlítva
azt látjuk, hogy a civil kezdeményezések
modellje, konvenciói hasonlóbbak, az ipari
és adminisztratív szerv modellje ismét
több hasonlóságot mutatnak egymással
(ábra).
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Helyi „tudatos fogyasztók” koncepcióit
tanulmányozva a helyi származás – függetle-
nül a specifikusabb termékminõségtõl – a vá-
sárlási motivációk egy fontos rétegét képezi.
A térséghez kapcsolódó élelmiszerek beszer-
zése, rendszeres fogyasztása jellegzetes vá-
sárlói magatartást feltételez (keresés, váloga-
tás, beszerési helyek megválasztása, bonyo-
lultabb, idõigényesebb vásárlás, élelmiszer-
fogyasztás), ennek mértéke a tudatos vásárlói
motivációk régiségével, erõsségével függnek
össze. 

A székelyföldi kisvárosi fogyasztó a hely-
ben kapható helyi élelmiszerek kínálatából
válogat, a helyi érdekeltségû üzletláncban, pi-
acon, hagyományos vásáron szerzi be az ilyen
jellegû élelmiszert, erõsebb minõségi kötõdé-
sei is vannak. A termékekkel kapcsolatos kép-
zetekben az egyéni értékrend függvényében
kerül az egészségesség vagy a helyi jelleg va-
lamilyen értel-mezése fontosabb pozícióba. A
kezdeményezések konvenciói (az egyes helyi-
leg kialakuló élelmiszervilágok) alakítják is a
helyi fogyasztói kultúra milyenségét.
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JEGYZETEK
1. A Transylvania Authentica a Magyar Polgártárs Alapítvány, egy környezetvédelmi tevékenységet öt
országban folytató civil szervezet szellemi védjegyprogramja, a védjegy 2007-ben került bejegyezte-
tésre az Állami Szabadalmi Hivatalnál (OSIM). A Székely Termék komunitáris védjegyet Hargita Me-
gye Tanácsa jegyezteti be az OHIM-nél (Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal) 2010-ben. A Góbé termék
az Elan Trio (Szuper és Merkúr áruházak tulajdonosa) nevû székelyudvarhelyi székhelyû vállalkozás
2010-ben elindított kereskedelmi márkája, a márkaként való értelmezés a tulajdonos szerint abban
tér el a védjegyétõl, hogy az a vállalkozás saját terméke, míg a védjegy a közösség tulajdona.
2. Bár a TA-s projektasszisztensek nagyrészt kézmûves és hagyományos vásárokban keresik fel a ter-
melõket, nem egyedi eset az sem, amikor maga a termelõ, elõzetesen együttmûködésben áll a szerve-
zettel, vagy annak valamelyik partnerszervezetével, s a becsatlakozási motivációt valamilyen pozitív
elõzetes tapasztalat erõsíti meg. A Góbé termék a programban dolgozó marketingeseken keresztül kér
fel egy-egy termelõt az együttmûködésre, több esetben azokat a termelõket, akikhez már bevált be-
szállítói kapcsolat fûzi. A termelõvel személyes, szóbeli megállapodás születik a szükséges átalakítá-
sokról, így a termékek köre a kereslet mentén új partner termelõ bevonásával vagy régi partner átala-
kított termékével bõvül. A Székely Termék védjegyrõl legtöbb esetben a sajtóból vagy más termelõk-
kel való érintkezés által szereznek tudomást a becsatlakozottak. A Székely termék kitalálói regioná-
lis hatókörû egyesületet is mûködtetnek Székely Konyha Egyesület néven, amelynek tevékenységébe
a községek turisztikai szervezeteket, egyesületeket, önkormányzatokat igyekeztek bevonni. Legújabb
fejlemény a Vidékfejlesztési Egyesület, amelynek többek között terjesztési szövetkezet, székely bolt-
hálózat létrehozása.
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