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„Egymástól nagyon so-
kat tanulunk, ez a fő 
lényeg” – mondja Bá-

nyász József, a szövetkezet 
egyik fő mozgatórugója. Az új-
falvi gazdálkodó azonban már 
konkrét, kézzelfogható ered-
ményekről is be tud számolni 
a 2015 áprilisában létrejött Ol-
tárkő Parasztszövetkezet háza 
tájáról. A megalakulást akkor 
az indokolta, hogy egy svájci 
alapítvány támogatásával ka-
matmentes hitelt ajánlottak fel 
számukra azért, hogy törzs-
könyvezett, minőségi tenyész-
ál latokat vásárolhassanak.  
A svájci Stiftung Lebesqualitet 
alapítvány a Caritas Vidékfej-
lesztéssel együttműködve já-
rult hozzá ahhoz, hogy már 
hét gyergyószéki gazdaságba 
kerültek minőségi pirostarka 
tehenek. Javult tehát az állatál-
lomány, nőtt a tej mennyisége –  
ismertette Bányász a szövetke-
zés első eredményeit. 

Most keresik a módot kö-
zös gépvásárlásra, amit ter-
mészetesen szintén közösen 
használnának, és a gazdasá-
gok technológiai fejlesztéseit is 
közösen tervezik. Terv a közös 
tejfeldolgozás, értékesítés. Eh-
hez még nincsenek meg a szük-
séges feltételek, leghamarabb 
egy megfelelő szállítóeszköz 
kellene, mert a Caritas Vidék-
fejlesztés gyergyószentmiklósi 
sajtkészítő műhelye keresi a 
minőségi tejet, amit átvenne  

a szövetkezettől. 
Ugyancsak eredmény már, 

hogy a szövetkezet tagjai kép-
zésekben is részesülnek, két 
hét múlva már sokadszorra ér-
keznek ide svájci szakemberek, 
akik „tudást hoznak”, a mező-
gazdaság számos területéhez 
kötődve, az állattenyésztéstől 
a takarmánytermesztésen át 
a sajtkészítésig. A Caritas Vi-
dékfejlesztés székhelyén zajló 
képzések ugyanakkor nyitot-
tak más érdeklődők számára 
is. Nyitott maga a Szövetkezet 
is, bárkit szívesen látnak, aki 
„egy kicsit vissza tudja fogni az 
egyéni érdekeit, a közösség ér-
dekeinek kedvéért” – fogalmaz 
Bányász József.

Már vannak is új tagok egyéb-
ként, az alapító 15 gazdán kívül. 
A tagság zöme újfalvi, de alfalvi, 
ditrói és szentmiklósi gazdák is 
részesei a szövetkezésnek.

A TUDÁST NEM TARTJÁK MEG MAGUKNAK

Az általában kéthetente zaj-
ló szövetkezeti találkozókon 
a tapasztalt gazdák elsősor-
ban egymástól tanulnak, kicse-
rélik tapasztalataikat, de más 
módon is keresik a fejlődés le-
hetőségeit. Kapcsolatba kerül-
tek a debreceni egyetemmel és 
a karcagi kutatóintézettel, az 
ő segítségükkel vetőmagter-
mesztést tanulnak. Ditróban 
ezen a tavaszon kezdi az egyik 
szövetkezeti tag a minőségi ve-
tőmag termesztését – amire 
nagy szüksége van a székelyföl-

di gazdáknak. A magyarországi 
Vidékfejlesztési Minisztérium-
mal való együttműködés egy-
részt támogatást,  de még 
inkább ottani gazdákkal való 
kapcsolatokat, üzleti lehetősé-
geket jelenthet. Az Országépítő 
Kós Károly Egyesület és a gö-
döllői  Szent István Egyetem 
építészeivel azon dolgoznak, 
hogy a székelyföldi tájba illő, az 
itteni hagyományoknak megfe-
lelő gazdasági épületek, istál-
lók, csűrök épüljenek. Itthon 
Köllő Miklós és Bogos Ernő, Ma-
gyarországon Anthony Gáll épí-
tész karolta fel az ügyet.

„Léteznek ugyan ingyenes 
épület-tervek hazai kormány-
programok keretében, de azok 
szörnyűek, nem valók ide. 
Azoknál már az is jobb, amikor 
valaki saját feje szerint tákol 
össze valamit. Azon dolgozunk, 
hogy a mai kor igényeinek, kö-
vetelményeinek megfelelő gaz-
dasági épületeink legyenek. 
Ne csak nekünk, szövetkeze-
ti tagoknak, hanem mindenki-
nek itt a vidéken” – jelenti ki 

Bányász. Pünkösd tájékán lesz 
Gyergyószentmiklóson egy ta-
lálkozó, ahol a magyarországi 
és helyi szakemberek és gaz-
dák, valamint a magyar Vi-
dékfejlesztési Minisztérium 
illetékesei beszélik meg ennek 
megvalósítási módját.

ELLENSÉG: „A KONZUMIDIOTIZMUS”

Nehézség van elég, mint ál-
talánosan a mezőgazdasággal 
foglalkozók körében. Rossz a 
hazai agrárpolitika, a tömeg-
termeléssel előállított olcsó 
áru van a nagy áruházak polca-
in, és az emberek ezt vásárol-
ják. Nem fontos a legtöbbeknek, 
hogy valóban minőségi, ízletes 
ételt fogyasszanak, ami ha-
zai gazdaságokból kerül ki. 
Ez a konzumidiotizmus. Ez-
zel az ellenséggel nem lehet 
versenyezni, ezt nem lehet 
legyőzni. Amit a kisgazdál-
kodók tehetnek: alternatívát 
kínálnak azoknak, akiknek 
van igénye a jóra, minőségre. 
És remélik, hogy egyre több 

embernek lesz erre igénye. 
Nehéz piacot találni a termé-
keknek, de szövetkezve ez is 
könnyebb lesz, közös tejbe-
gyűjtés és tejfeldolgozó létre-
hozásával például. Erről is szó 
van a szövetkezeti tagok rend-
szeres találkozóin, amely min-
dig valamelyikük otthonában 
zajlik, és a napirendek végig-
beszélése után baráti társal-
gásokká alakulnak át egy-egy 
pohár bor mellett. 

Nem könnyű haladni, sok az 
akadály, mert nem felülről dik-
tált, politikai nyomásra alakult 
a szövetkezet, hanem alulról, 
összefogásból építkezik. Kere-
sik a közös utakat, például kö-
zösen vásárolnak vetőmagot, 
és együtt könnyebb jó árat ki-
alkudni takarmányvásárkor is. 
De kisegítik egymást a szán-
tásban, vetésben is. Ma még 
kényelmesebb egyedül gaz-
dálkodni, és meg is lehet él-
ni egyedül is. Azonban látható: 
eljön az idő, amikor össze kell 
fogni. Ehhez pedig fel kell nőni 
– állapítja meg Bányász.

Eredményes a gazdák összefogása, elképzeléseik messzemutatók

Dolgozik a Parasztszövetkezet
Egyéves múltra tekinthet vissza az Oltárkő  

Parasztszövetkezet, a gyergyószéki gazdák össze-

fogása azért, hogy mindenkinek jobb legyen. Már 

vannak eredmények, nem világmegváltóak, de 

mindenképpen előre mutatók. Közösen dolgoz-

nak és közösen gondolkodnak, jövőt terveznek.

Bányász József büszkén mutatja jószágait
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