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„ A mezőgazdaságban 
még ott tartunk, mintha 
egy sebész nem a steril 
műtőben, laparoszkóp-
pal, hanem a hegy te-
tején kacorral végezne 
el egy beavatkozást.

vegyszerezve. Az ezeken legelő tehe-
nek tejét 60 százalékkal drágábban 
lehet értékesíteni, ez kiválthatná Szé-
kelyföldön az ipari gazdálkodást. Ám 
képzettségre és vaskos dokumentá-
cióra van szükség, a kisgazdák pedig 
mindezt összefogással, egyesületi for-
mában tudják megvalósítani.

A globális felmelegedés miatt 
egyébként Székelyföldön is megvál-
toztak a termesztett növénykultúrák: 
megjelent a nagyobb tenyészidejű 
kukorica, az ipari növények, a repce, 
melyek területet vesznek el a hagyo-
mányos kultúráktól, például a takar-
mánynövényektől, így az állattartás-
ban is intenzívebben kell gazdálkodni.

Zsigmond Péter szerint a felvá-
sárlást, a helyben feldolgozást kell 
támogatni, begyűjtőközpontokat, 
helyi kis vágóhidakat lenne érdemes 
létrehozni. Románia kinevelt egy 
egész viszonteladó-hálózatot, ebből 
pedig sem a termelő, sem a végső 
felhasználó nem nyer, holott az len-
ne a legfontosabb, hogy egyrészt 
fejlődjön a mezőgazdaság, másrészt 
minél olcsóbb legyen az élelmiszer. 
A nyereség nagy része azonban így 
a viszonteladóknál csapódik le. Ha 
őket ki lehet zárni az értékesítési 
láncból, hatalmas fejlődést lehetne 
elérni, szögezi le Zsigmond Péter.

A fejlődés velejárója pedig, hogy 
megváltozik a mezőgazdász profi lja, 
már nem a „paraszt”, aki az elmara-
dottságot, a korszerűtől való félelmet 
jelképezi. A generációváltással meg-
jelenik a modern mezőgazdász, aki 
szakirányú képesítéssel rendelkezik, 
mezőgazdasági vállalkozást vezet, 
gazdasági, pénzügyi, marketing tu-
dásra van szüksége. „Kevesebben 
lesznek, de szakképzettek, nyitottak 
a pályázatokra, az új technológiára. A 
szubvencióvadász gazdálkodás meg-
szűnik” – vázolja az agrármérnök.

Az agrárium a turizmussal is 
összefügg

Sebestyén Csaba parlamenti kép-
viselő, a Romániai Magyar Gazdák 
Egyesületének (RMGE) elnöke ehhez 
képest a tradicionális termelés híve, 
és a teljesítményalapú EU-s agrár-
támogatások bevezetésével sem föl-
tétlenül ért egyet. Úgy véli, Székely-

földön, Erdélyben a mezőgazdasági 
termelést nem lehet különválasztani 
a vidék problémáitól, szerepétől és 
a multifunkcionalitásától, ezért úgy 
kell kialakítani az agráriumot, hogy 
az tájjellegű legyen, beilleszkedjen az 
erdélyi, székelyföldi vidékbe. Ezzel al-
ternatív jövedelemforrásokat lehet be-
vonzani, hiszen a turisták nem azért 
jönnek Erdélybe, hogy háromezer 
hektáros búzatáblát vagy ötezer hek-
táros repcekultúrát lássanak. Erdély 
azért vonzó, mert itt meghatározott 
a táj, a birtokviszonyok, kialakultak 
a családi gazdaságok hagyományos 
termelési módszerei, ezt kell tovább-
vinni, fenntartani, még akkor is, ha 
sokan ezt a megközelítést maradinak 
tarják.

„Én azt vallom, amit az Európai 
Unió mezőgazdasági bizottsága is: 
vannak olyan területek, ahol a tradi-
cionális termelésnek nincs alternatí-
vája. Erdély agráriuma ezen a vonalon 
kellene haladjon, még akkor is, ha az 
EU a 2021-2027-es költségvetési cik-
lusra teljesítményorientáltan írja ki a 
mezőgazdasági támogatásokat” – ma-
gyarázza. Szerinte azt kellene megér-
tetni az Unióval, hogy a teljesítményt 
nem feltétlenül tonnában, kilométer-
ben kell mérni, hanem lehet teljesít-
ményt felmutatni a tájjellegű gazdál-
kodásban, a közösségvédelemben, a 
vidék, a népesség megtartó erejét nö-
velve is. „Az is teljesítmény, ha a falva-
ink nem ürülnek ki, Udvarhelyszéken 
például néhány tíz négyzetkilométe-
ren több mint száz falu van. Nekünk, 
erdélyi magyaroknak nemzeti érdek, 
hogy ne hagyjuk ezeket a falvakat el-
néptelenedni” – szögezi le.

A gazdaszervezet elnöke úgy vé-
li: ha ezek a kérdések tisztázódnak, 
tovább lehet lépni, és azon gondol-
kodni, mit kell tenni, hogy a gazdák 
jobban éljenek, ne hagyjanak fel a me-
zőgazdasági tevékenységgel. A fi ata-
lok számára vonzóvá kell tenni a me-
zőgazdaságot, hogy olyan alternatívát 
lássanak benne, amiből meg tudnak 
élni, el tudják tartani a családjukat.

Nem a tömegtermékekkel kell 
versenyezni

Sebestyén Csaba ugyanakkor szin-
tén az ökogazdálkodásban, a kör-

nyezetgazdálkodásban látja a jövőt 
abból kiindulva, hogy a térség nem 
veheti fel a versenyt a tömegtermé-
kek előállításában a fejlett európai 
országokkal, de a Kárpátokon tú-
li vidékkel sem, ahol több tízezer 
hektáron gazdálkodnak. A szakértő 
ezért a környezet-, talaj- és tájvéde-
lemre szánt uniós támogatások meg-
szerzését szorgalmazza, másrészt 
úgy véli, az ország birtokpolitikáját 
úgy kell alakítani, hogy a területek 
megszerzése ne erőszakos módon 
történjen, a kisgazdaságok, családi 
vállalkozások pedig tudjanak annyi 
földet megtartani, amennyi biztosít-
ja a megélhetésüket.

A szakember összefogásra báto-
rítja a gazdákat, bár elismeri, hogy 
ezzel kapcsolatban negyven év kol-
lektivizálás után még mindig sok az 
előítélet. A szövetkezeteknek három 
pillérre kellene épülniük: ez a jogi, 

az erkölcsi és az anyagi alap. Nálunk 
egyelőre az első van meg. Sebestyén 
szerint a pályázati kiírásokkal nem 
igazán segítik a szövetkezeteket, kü-
lönösen úgy nem, hogy a projektek 
lebonyolítása után elengedik a ke-
züket. Jellemző, hogy négy-öt gazda 
csak azért alapít szövetkezetet, hogy 
megkapják a pályázathoz a plusz-
pontot, vagy a szövetkezeti törvény 
értelmében ne kelljen profi tadót fi zet-
niük. Ez még mindig nem jó jelzés a 
kisgazdáknak, pedig pozitív példák 
kellenének, hogy kedvet kapjanak az 
összefogásra, megtapasztalják, hogy 
közösen 20-25 százalékkal olcsóbban 
jutnak hozzá a növényvédő szerek-
hez, a vetőmaghoz, de értékesíteni is 
hatékonyabban tudnak.

„Az érzelmi alapú 
gazdálkodáson túl kell lépni”

A mezőgazdaságban rejlik Székely-
föld erőssége, megtartó ereje, ez ré-
gen is így volt, és ezentúl is így lesz 
– vallja Tiboldi László, az Erdélyi 
Magyar Gazdák Egyesületeinek Szö-
vetsége Székelyföldért felelős alelnö-
ke. Mint hangsúlyozza, jó minőségű 
élelmiszerre mindig szükség lesz, a 
lakosságot el kell látni, és oda kell el-
jutni, hogy minél nagyobb arányban 
helyben megtermelt élelem kerüljön 
a székelyföldi háztartásokba.

Tiboldi László pozitívumként 
emelte ki, hogy az agráriumban 
már Székelyföldön is elkezdődött 
az ágazatok különválasztása, egyre 
kevesebb az olyan gazda, aki egy-
szerre több területet fed le. Egy ideje 
főként a szarvasmarha-tenyésztés 
és a krumplitermesztés foglalkoztat 

sok embert, ebben látják a jövőt, de 
ezeken belül is szakosodnak. A gaz-
dák egy része tejelő teheneket tart, 
mások húsmarhákat tenyésztenek. 
A krumplitermesztők között van, aki 
közvetlen fogyasztásra termel, má-
sok a feldolgozóiparnak szállítanak.

A szövetség alelnöke úgy véli, 
a piac előbb-utóbb rákényszeríti a 
gazdálkodókat arra, hogy növeljék 
a hatékonyságot. „Az érzelmi ala-
pú gazdálkodáson túl kell lépni. A 
hagyományok, az állatok szeretete 
fontos, de nem elég, ma már ennél 
sokkal többre van szükség: piacori-
entált szemléletre, képzésekre, szak-
maiságra, technológiai újításokra, 
partnerségre.” Tiboldi ugyancsak 
abban bízik, hogy a gazdatársada-

lom megfi atalítása, a generációvál-
tás ezt magával hozza, bár hosszas 
folyamatra számít, hiszen az idősebb 
generációnak nem lesz könnyű átad-
ni a verejtékes munkával felépített 
gazdaságokat, ám ezt a mezőgazda-
ság minden területén meg kell lépni.

Tiboldi azt is felidézi, hogy tíz éve 
indult el a Székely termék mozgalom, 
az erre épített koncepció és marke-
ting. Az utóbbi pár esztendő tapasz-
talata sajnos azt mutatja, hogy a kez-
deti lelkesedést nem sikerült minden 
esetben feltölteni tartalommal, a véd-
jegy nem szavatolja feltétlenül a mi-
nőséget, a helyit és a hagyományost. 
„Előfordul, hogy a lengyel vagy dán 
sertéshúsból készült felvágottat oszt-
rák fűszerekkel ízesítik, majd ráteszik 
a Székely termék védjegyet. A pozitív 
megkülönböztetésre alapuló védjegy 
ilyen esetben nem tartalmazza az el-
várt pluszt, amiért érdemes esetleg 
többet fi zetni.”

Meglátása szerint a szabályozás, 
a rendszeres ellenőrzés, bevizsgá-
lás kellene legyen a következő lépés, 
hogy a minőségi megfelelés ne önkén-
tes alapon történjen, hogy igazi érté-
ke, megbecsülése legyen a védjegy-
nek, és a termékekért megalapozottan 
el lehessen kérni a magasabb árat.

Az összefogásnak 
nincs alternatívája

Az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesüle-
teinek Szövetsége az elmúlt években 
képzéseket, fórumokat, tanulmány-
utakat szervezett: arra törekedtek, 
hogy megmutassák a helyi gazdák-
nak a Kárpát-medencei jó példákat. 
Rengeteg kapcsolat épült ki így, 
sikerült elsajátítani a szakmai ala-
pokat, de mégsem lett meg ezeknek 
az agrár vállalkozásoknak a rendes 
kifutása, mert hiányzott az üzem-
méret, az együttműködés. A szövet-
kezetektől még mindig ódzkodnak 
a gazdák, ami a bizalomhiányra ve-
zethető vissza, ám a piac rákénysze-
ríti erre a kistermelőket, hiszen más-
ként, önállóan nem boldogulnak a 
feldolgozásban, az értékesítésben.

„Egy terméket csak akkor lehet 
piacra dobni, ha szavatoljuk az ál-
landó minőséget és mennyiséget, 
ezt máshol is nagy cégek, szerveze-
tek, szövetkezetek révén oldják meg. 
Az együttműködést nem a kényszer, 
hanem a szakmaiság kell vezérelje” 
– véli Tiboldi László. Példaként azt 
hozza fel, hogy Székelyföld jól áll 
mezőgazdasági termékek kézműves, 
háztáji feldolgozása terén, sajtok, 
lekvárok, szörpök készülnek, me-
lyekre van fi zetőképes kereslet, ám 
itt is a minőségre kell fi gyelni, aki 
erre nem képes, kihull a rostán.

Szerinte a kistermelők kényte-
lenek lesznek az integrátorok felé 
nyitni, így a következő időszakban 
megnő ezek szerepe és felelőssége. 
A nagy cégek, agráripari vállalkozá-
sok tömöríteni tudják a kisgazdákat, 
segíteni őket az inputanyagok (mű-
trágyák, vetőmagok, növényvédő 
szerek stb.) beszerzésében, az érté-
kesítésben, ám előbb fel kell nőniük 
a feladathoz, ami felelősséggel jár, 
hiszen nélkülük a kistermelők sorsa 
is bizonytalan. A gazdák nélkül vi-
szont ők sem tudnak megerősödni a 
piacon, hangsúlyozza Tiboldi László.




