
A Nagy-Küküllő Mezőgazda-
sági Szövetkezet tulajdonában 
levő keresztúri tejfeldolgozó 
vállalat 2011-ben nyitotta meg 
kapuit. Az ország rendszer-
váltás utáni első szövetkezeti 
tulajdonú tejgyára mögött ne-
héz évtized áll, anyagi gond-
jai miatt nem azzá alakult, 
aminek tervezték. Az évfor-
duló kapcsán annak néztünk 
utána, milyen esélye van egy 
220 taggal működő mezőgaz-
dasági szövetkezetnek.

→ MAKKAY JÓZSEF

T íz évvel ezelőtt erdélyi siker-
történetnek számított a szé-
kelykeresztúri szövetkezeti 

tejgyár beindítása. 2011-ben nem-
csak Székelyföldön, hanem orszá-
gos viszonylatban is az első olyan 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 
szövetkezet volt, amely termelt is. 
Beindulásának hírét felkapta az 
erdélyi magyar sajtó, a román mé-

dia és a magyarországi közmédia 
egyaránt, hiszen a hír mögött álló 
megvalósítás olyan mérföldkőnek 
ígérkezett, amely az erdélyi szö-
vetkezeti mozgalom rendszervál-
tás utáni megalapozója lehetett 
volna. Hogy nem ez történt, az 
összefügg azzal a jelenséggel, ami-
kor a politikusok csak szóbeszéd 
szintjén támogatják a közösségi 
kezdeményezéseket, és a kezde-
ti nekibuzdulás után elengedik a 
kezdeményezők kezét. Dióhéjban 
ez a története a Nagy-Küküllő Me-

zőgazdasági Szövetkezetnek is. A 
közösségi vállalkozás legnagyobb 
érdeme mégis az, hogy az indulás 
után tíz évvel nem szűnt meg.

Biztatóan induló 
kezdeményezés
Az 1990-es években csődbe ment 
keresztúri tejgyár épületeit egy kül-
földi ingatlanspekuláns vásárolta 
meg. Amikor pár évvel később to-
vább akarta adni, a Hargita Me-
gyei Tanács elnöke, Borboly Csaba 
közbelépett, és azzal az ötlettel 
rukkolt elő, hogy a környékbeli 
gazdák társuljanak szövetkezetbe, 
gyűjtsenek pénzt a gyár megvásár-
lásához, a vételárat pedig a megyei 
tanács kiegészíti. A környékbeli 
falvak gazdáinak tájékoztatását 
két mezőgazdasági szakember, 
Varga Nagy László agrármérnök és 
Szőcs Béla mezőgépészeti mérnök 
vállalta. Sorra járták a falvakat, és 
elmagyarázták a gazdáknak, hogy 
a szövetkezeti keretben újrainduló 
tejgyár a mentsváruk, ha nem akar-
ják a tehéntartást feladni. Addigra 
a tejgyárak jórészt már lemondtak 
a kisgazdák tehéntejéről, mert 
túl költségesnek tartották a falusi 
tejcsarnokok fenntartását. Akiktől 
átvették a tejet, azt is aprópénzért 
és hónapok után fi zették ki, így a 
gazdáknak valójában nem maradt 
választásuk, ha meg akarták őrizni 
pár tehenes állatállományukat.

A történet többi részét már a 
keresztúri tejgyár irodájában szö-
vögetjük Tamás Pál ügyvezető 
igazgatóval (portrénkon) és Szőcs 

Bélával, a szövetkezet vezetőtaná-
csának tagjával, aki induláskor az 
alelnöki tisztségét vállalta az ala-
pító elnök, a néhány éve nyugdíjba 
vonult Varga Nagy László mellett.

A székely gazdák összefogásá-
val és tucatnyi környékbeli befek-
tetővel tető alá hozott szövetkezet 
megvásárolta a régi szocialista 
időkből fennmaradt technologi-
ájú gyárat, amiről kiderült, hogy 
berendezéseinek beüzemelésére a 
Hargita megyei Állategészségügyi 
és Élelmiszer-Biztonsági Hivatal 
nem ad engedélyt. A szövetkezet 
tejgyára tehát a régi berendezéssel 
nem indulhatott el. A rossz hírek 
ezzel nem értek véget. A Hargita 
Megyei Tanács nem tudta kifi zetni 
a szövetkezetnek beígért támoga-
tást sem, miután a Számvevőszék 
a tranzakciót ellenezte. Az állami 

ellenőrző hatóság arra hivatko-
zott, hogy gazdasági beruházásra 
nem fordíthatók önkormányzati 
közpénzek, így a Borboly Csaba 
vezette intézmény a beígért támo-
gatásnak mintegy harmadát fi zette 
ki a szövetkezetnek.

Menekülés a bankhitelbe
A döntéshelyzetben magára ma-
radt vezetőség akkor szembesült a 
pőre valósággal, hogy a megvásá-
rolt gyárépületek új technológiával 
és berendezéssel történő ellátását 
csak bankhitelből tudják fedezni: 1 
millió eurós beruházásra volt szük-
ség ahhoz, hogy a gazdáknak és a 
nagyobb befektetőknek beígért 
tejgyár beindulhasson. Akkoriban 
semmiféle pályázat nem jött szó-
ba, így a vezetőtanács a Transilva-
nia Bank hosszúlejáratú hitelkere-

te mellett döntött, a bank pedig a 
gyár minden ingó és ingatlan va-
gyona fölött rendelkezett. Az igaz-
gató szerint ezzel megpecsételték 
a szövetkezet fejlődési lehetőségét, 
hiszen a banki garanciába kerülő 
szövetkezeti vagyon miatt az el-
múlt tíz évben nem volt esélyük 
pályázni sem. Gazdasági és jogi 
helyzetük miatt a magyar állam 
által támogatott Erdélyi Gazdaság-
fejlesztési Program keretében meg-
pályázható nagyösszegű támoga-
tásról éppúgy lemaradtak, mint 
más uniós pályázatokról. Egyetlen 
esélyként az maradt, hogy a teljes 
termelést a hiteltörlesztésnek ren-
deljék alá, és amikor a banki adós-
ság lejár, újragondolják a szövetke-
zet jövőjét.

„Soha nem tudtunk e helyzet-
be belenyugodni, hiszen a szövet-
kezet egy egész vidék állattartó 
gazdatársadalmát mentette meg. 
Az utóbbi tíz év minden mezőgaz-
dasági miniszterének elmagyaráz-

tuk ezt. Más erdélyi szövetkezetek 
vezetőivel karöltve tucatnyi alka-
lommal kilincseltünk a bukaresti 
agrártárca vezetőinél, és mindany-
nyiszor értésére adtuk, hogy a né-
hány működő romániai szövetke-
zet megsegítése nélkül hatalmas 
negatív hatása lenne a gazdák 
megítélésében, ha e közösségi vál-
lalkozások bedőlnek. Minden me-
zőgazdasági miniszter megdicsért, 
hogy jó munkát végzünk, megvere-
gette a vállunkat, de anyagi támo-
gatást nem kaptunk” – összegzi 
lesújtó tapasztalatát Szőcs Béla. 
A szentábrahámi agrárszakember 
mintegy 60 fejőstehénből álló ál-
lománnyal termel tejet a szövetke-
zetnek. 
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→ Magyar orvos Amerikában: beszélgetés dr. Virga Ágnes Bostonban élő neurológussal
→ Bajzát Attila kézdivásárhelyi konyhafőnök sallangmentes, közérthető polgári konyhát vezet
→ Álhírek, álrendőrök és igazi manipulátorok – Rostás Szabolcs publicisztikája

Palackozó gépsor. A tíz évvel ezelőtt megvásárolt technológia egymillió eurójába került a gyárnak

Szőcs Béla: becsületbeli kérdés kitartani a szövetkezetben

→ Tamás Pál szerint a 
szövetkezeti eszme ön-
magában szép történet, 
de az a gond vele, hogy 
nálunk az emberek nem 
érzik át a valóságtartal-
mát. A tagok nagyobb 
része számára a szövet-
kezeti tagság csupán egy 
tejárat jelent. Sokan nin-
csenek tisztában azzal, 
hogyha a szövetkezet 
nem alakult volna meg, 
sok száz gazdacsalád 
bevételi forrása elúszik…

folytatás a                 oldalon4.
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