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EGY TÖRTÉNET ARRÓL, AMIKOR A POLITIKUM HÁTAT FORDÍT A KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSNEK

Útkereső székelykeresztúri tejszövetkezet
folytatás az                 oldalról1.

Emellett a Gagy menti gazdák 
érdekeit képviseli a vezetőtanács-
ban. Az igazgató szerint a szövet-
kezet mindennapi életében a ha-
talmas bankhitel törlesztőrészletei 
azt jelentik, hogy nem marad pénz 
komolyabb fejlesztésre. És arra 
sem, hogy a szövetkezet osztalé-
kot fi zessen a befektetőknek, de a 
tejbeszállító gazdák is csak a piaci 
tejfelvásárlási árat kapják, más jut-
tatásokra nincs pénz.

Átrendeződő 
szarvasmarhatartás
Időközben fogy a kisgazdák ará-
nya és nő az agrárvállalkozói ke-
retben termelő gazdáké. A több 
tíz állatot tartó tehenészeteket 
azonban megpróbálják elcsalo-
gatni a szövetkezettől a magasabb 
felvásárlási árat kínáló tejgyárak, 
ezek viszont továbbra sem vevők 
a kisgazdák tejcsarnokos felhoza-
talára. Az 54 működő tejcsarnok 
szinte ugyanannyi udvarhelyszéki 
településről gyűjti be a keresztúri 
tejgyár számára a tejet. A tejár 
lassú emelkedése – tíz év alatt a 
másfélszereresére nőtt – újabb 
nehéz döntések elé állítja a tejgyá-
rat, hiszen az egyre erősebb piaci 
konkurenciában meg kell őriznie 
beszállítóit, hogy tartani tudja a 
napi 10-12 ezer literes feldolgozói 
kapacitást. Szőcs Béla szerint az 
ő tehenészetének is többet ígért a 
konkurencia, de nemet mondott. 
Ezt becsületbeli kérdésnek is tart-
ja, hiszen rengeteg munkája fek-
szik a szövetkezetben. Úgy érzi, 
ennyi megpróbáltatás után már 
csak felívelő pálya jöhet…

A szakember azt is szóvá teszi, 
hogy mindig kitartásra biztatja a 
gazdákat. Elelmagyarázza nekik, 
hogy nemcsak az 1,20 lejes lite-
renkénti tejfelvásárlási árat kell 
beszámítani a bevételek közé, ha-
nem ide tartozik az állattenyész-
tést lehetővé tevő mezőgazdasági 
területek területalapú támogatása, 

a tenyészállatok után kapott uniós 
támogatás, vagy az a tejpénz, amit 
az állam fi zet a beadott tejmennyi-
ségre. Ha mindezt összeadja a ter-
melő, akkor megéri tehenet tartani 
és tejet fejni.

Tamás Pál azt is szóvá teszi, 
hogy a szövetkezeti eszme önma-
gában szép történet, de az a gond 
vele, hogy nálunk az emberek 
nem érzik át a valóságtartalmát. 
A tagok nagyobb része számára 
a szövetkezeti tagság csupán egy 
tejárat jelent. Sokan nincsenek 
tisztában azzal, hogyha a szövet-
kezet nem alakult volna meg, sok 
száz gazdacsalád bevételi forrása 
elúszik… „Mi azt szeretnénk, ha a 
gazda tejéből gyártott szövetkezeti 
termékek egy része visszakerülne a 
gazdákhoz, ha ezeket magukénak 
éreznék és fogyasztanák. Ha e kör-
forgás megvalósul, akkor közelebb 
érzik magukhoz a szövetkezetet” – 
véli az igazgató.

A szegényes büdzsé ellenére a 
tejbeszállító gazdákat az állattar-
táshoz szükséges fogyóanyagok 
egy részének közös beszerzésével 
támogatják, azonban az igazgató 

elismeri, ennél többre lenne szük-
ség, de anyagi lehetőségük jelen-
leg csak erre futja.

Csúcsminőség olcsó áron
A gyárlátogatás során megnézhe-
tem a teljes technológiát a beérke-
ző tej minőségi vizsgálatát végző 
laboratóriumtól a végső raktárig, 
ahol mintegy 25 termék vár kiszál-
lításra. Közöttük a legkeresettebb 
friss tej, a különböző sajtok, a tej-
föl és a vaj. Ezek jórészét ismerem, 
amióta Kolozsváron is megvásá-
rolhatók. A keresztúri tejfeldolgo-
zó azonban ennél sokkal többféle 
terméket állít elő, hiszen szoros 
partneri kapcsolatban áll a csík-
szépvízi és a kézdiszéki szövetke-
zettel. Ezek termékeinek egy részét 
szintén itt gyártják, vagy barterben 
kicserélik egymás között. A tejter-
mékeket hozzávetőleg 150 km-es 
körzetben forgalmazzák a három 
székelyföldi megyében, illetve Ko-
lozsváron, de egy-egy szállítmány 
eljut Bukarestbe is.

Az igazgató szerint „egy nagy 
bajuk” van: csak tiszta tejből ké-
szítik termékeiket, amelyet a ro-

mániai piac nem jutalmaz. Az 
üzletekben ugyanazon a polcon 
sorakoznak a tejgyárak különféle 
adalékanyagokkal feltuningolt, 
olcsóbb és sokkal gyengébb mi-
nőségű termékei, ami ádáz konku-
renciát okoz a tejtermékek piacán. 
Az emberek többsége az árat nézi, 

és nem a minőséget, emiatt sok ter-
melő inkább a minőségből enged. 
Szőcs mérnök felidéz egy régebbi 
vezetőtanácsi vitát arról, hogy ér-
demes-e tiszta tejből előállítani tej-
termékeket. Akkor egyhangú dön-
tés született arról, hogy kitartanak 
eredeti elveik mellett, még akkor 
is, ha a piac ezt nem méri fel.

Arról is megkérdezem a vezető-
ket, hogy ezt az előnyt – amit most 
hátrányként élnek meg – nem 
lehetne-e jó marketingfogással a 
szövetkezet kereskedelmi előnyévé 
tenni. Például saját üzlethálózat 
kigondolásával, ahogyan az a két 
világháború között már működött 
az erdélyi tejszövetkezeteknél. A 
válasz szerint ismét visszakerü-
lünk az „ősbűnhöz”, a fejlesztése-
ket, beruházásokat megbéklyózó 
bankhitel kamatterheihez. Amiről 
senki nem akar tudomást venni a 
gyár és a szövetkezet napi gond-
jait felvállaló vezetőtanácson kí-
vül. Holott itt nem néhány ember 
egyéni vállalkozásáról van szó, 
hanem egy egész vidék tejter-
melését és a szövetkezeti eszmét 
vállán hordozó kezdeményezésről. 
Amelyet mindenki csak szóbeszéd 
szintjén támogat.

M
inden adat és 
körülmény arról 
árulkodik, hogy a 
koronavírus-jár-
vány most zajló, 

harmadik hulláma súlyosabb, 
mint az előző kettő. Bár az újon-
nan diagnosztizált napi fertőzöt-
tek száma nem tekinthető ugyan 
rekordnak, a kórházban ápolta-
ké, de főleg az intenzív terápiára 
szoruló pácienseké annál inkább. 
Különösen aggodalomra ad okot, 
hogy utóbbiak száma 1500 fölé 
hágott, ami a romániai intenzív 
osztályok jelenlegi kapacitását 
jelenti. Mégis mi az oka az egyéb-

ként nem kiugró fertőzésszám 
közepette is akutnak nevezhető 
járványhelyzet súlyosbodásának? 
Miért kritikusabb most az egész-
ségügyi rendszer állapota, mint 
tavaly?

A válasz nem túl bonyolult. 
Először is a járvány berobbanása 
óta eltelt több mint egy év alatt – 
némileg érthető módon – lazult a 
fegyelem, az emberek már nem 
tartanak annyira a fertőzés, a meg-
betegedés veszélyétől, mint koráb-
ban. Sokan a nyilvánvaló tünetek 
ellenére sem teszteltetik magu-
kat, vagy ha mégis – és az pozitív 
eredménnyel jár –, akkor sem je-
lentkeznek orvosnál. Ezzel magya-
rázható, hogy a lábon kihordani 
próbált betegség rendkívül legyen-
gíti a szervezetet, és a kórházi ellá-
tásra szorulók súlyos állapotban 
kerülnek az orvosok keze közé, itt 
pedig nagyon sokan egyenesen 

intenzív ellátásra, lélegeztetőgépre 
szorulnak. A járvány idején az em-
berek azt a kevés bizodalmukat is 
elveszítették, amit eddig tápláltak 
az egészségügyi rendszer iránt, 
ami a romániai kórházak, az itteni 
ellátás hiányosságai ismeretében 
nem csoda.

A nagy fokú bizalomvesztést 
ugyanakkor mesterségesen is ger-
jesztik. Amikor „csodadoktornak” 
kikiáltott orvosok nevezik gyil-
kosnak a koronavírus-fertőzöttek 
esetében alkalmazott ellátást és 
protokollt, vagy hasonlóképpen 
halált okozó terápiának a súlyos 
állapotba kerültek számára élet-
mentő oxigént, érthető, hogy so-
kan elbizonytalanodnak. És mi-
után ezeket a saját pályatársaik 
által jóformán kiközösített egész-
ségügyi dolgozókat magukat új-
ságíróknak tartó propagandisták 
és összeesküvés-elmélet terjesz-

tők piedesztálra emelik, az embe-
rek jelentős része megzavarodik. 
Oda jutottunk, hogy az erdélyi 
magyar sajtónak is van sötét olda-
la, amelyik gúnyosan „covid-mé-
diaként” emlegeti a járványt a 
maga valójában bemutató, a hely-
zet súlyosságát belátó fősodratú 
sajtót, és amelyik ugyanígy plan-
démiának, azaz tervezett pan-
démiának állítja be a koronaví-
rusvészt. Ők azok – összenő, ami 
összetartozik –, akik hitelt adnak 
a járvány kirobbantását Bill Gates 
és Soros György aknamunkájának 
tulajdonító egyházi vezetőnek, 
vagy bedőlnek a saját módszerük, 
a hagymázas manipulációk gya-
korlati terepének számító közös-
ségi médiának. Sem köpni, sem 
nyelni nem tudtunk, amikor bizo-
nyos román médiaorgánumokhoz 
hasonlóan magyar felületen is 
öles betűkkel jött szembe velünk 

a „hír”, miszerint egy brassói 
rendőr felmondott, mert nem volt 
hajlandó bírságolni a polgárokat a 
maszkviselet hiányáért. Ugyanez 
az exrendőr azt is állította, hogy 
feleségét halála után Covid-fer-
tőzöttnek akarták nyilvánítani az 
orvosok, beleegyezéséért pedig 
3500 lejt ajánlottak. Mondani sem 
kell, kis kutakodással ki lehetett 
deríteni, hogy a hajmeresztő ál-
lításokat sorjázó bejegyzést tar-
talmazó Facebook-profi l kamu, a 
megyei rendőr-főkapitányság pe-
dig közleményben volt kénytelen 
cáfolni a lavinaként görgetett ál-
hírt: ilyen nevű személy nem szol-
gál az állományban, nem létezik, 
tehát ki sem léphetett.

Még a konteóhívőktől és hisz-
tériakeltőktől is több intelligenci-
át várna az ember. Nekünk elég, 
ha megőrizzük a józanságunkat. 
Jót tesz az egészségnek...

Álhírek, álrendőrök és igazi manipulátorok

Rostás Szabolcs

A friss sajt alapanyaga. Napi 12 ezer liter tejet dolgoznak fel a székelykeresztúri gyárban

Keresztúri termékek. A minőséget nem fi zeti meg a piac

FOTÓK: MAKKAY JÓZSEF




