
Á-ból B-be tartunk Farkas Andrással, a
PONT Csoport ügyvezetõ igazgatójával.
Egyre vehemensebben vitatkozunk And-
rissal az autóban. Természetesen a kasté-
lyokról. Számára épített örökség, szá-
momra önkényuralmi jelkép a kastély.
Számára történelmi terep, számomra kö-
zösségi vonatkozásaitól megfosztott épü-
let. Bár nem mondjuk ki, de tudjuk, hogy
mindkettõnknek igaza van: a kastélyokra
több történelmi kor rétege borítja, és nyil-
ván lehetséges nézõpont sem csak egy
van. Pont ettõl izgalmasak. Amiben vi-
szont egyetértünk, az az, hogy bármelyik
nézõpontot, szemléletet is tekintenénk
érvényesnek, az alaphelyzet adott: ott
vannak ezek a régi épületek, amelyekkel
a helyi közösségek a legtöbb esetben nem
igazán tudják, mihez kezdhetnének. En-
nek okait kellene feltérképezni, és ezen
kellene változtatni.

Ez a WEBkastély (www.webkastely.ro)
születésének egyik lehetséges eredetmí-
tosza. Ezzel párhuzamosan bizonyára
több is létezik, lévén, hogy a projekt négy
szervezet közös kezdeményezése: az épí-
tett örökség megõrzését célul kitûzõ
Transylvania Trust, az Erdélyt fiatalosan,
dinamikusan megmutató Élõ Erdély
Egyesület, az alaptevékenységként pályá-
zati tanácsadással és pályázatírással fog-
lalkozó PONT Csoport és az online tarta-
lomgyártásban és digitalizálásban érde-
kelt Transindex.

A WEBkastély ugyanakkor a négy
szervezet egy átfogóbb, nagyobb projekt-
jének, a PONT Csoport által kezdeménye-
zett Kastély Erdélyben projektnek a része.
A Kastély Erdélyben program célja kö-
zép- és hosszú távon gazdasági és társa-
dalmi szerepet biztosítani az Erdélyben
levõ kastélyok számára olyan formában,
amely fenntarthatóvá teszi ezeket – a kul-
turális örökséget képviselõ értékek meg-
õrzése mellett. A rövidtávú cél? Az erdé-
lyi kastélyok helyzetét ismertetõ, társa-
dalmasító intézkedések, akciók, projek-
tek lebonyolítása, és a fejlesztéshez szük-

séges szakmai és információs alapok
megteremtése.

A Kastély Erdélyben csapata az erdé-
lyi kastélyok helyzetét történelmi-kultu-
rális, gazdasági, turisztikai, társadalmi
kérdésnek egyaránt tekinti, és úgy gon-
dolja, az ágazatokon átnyúló megközelí-
tés révén elõ tudja segíteni azt, hogy az
igen változatos problémakört jelentõ kas-
télyok jövõjére fenntartható megoldások
szülessenek, és jelentõs források legye-
nek mozgósítva.

Minthogy települések, megyék, orszá-
gok és az Európai Unió egyaránt érintet-
tek a kastélyok állagmegõrzésében és
közhasznú mûködtetésében, erõs civil in-
tézmények, partneri hálózatok és európai
normáknak megfelelõ fejlesztési projek-
tek kellenek. Kulturális örökségünk akkor
válhat jelenünk igazán értékes részévé,
ha funkcióval látjuk el azt. A kastélyok
Erdély-szerte családok lakhelyei voltak,
generációk nõttek fel és haltak meg, sze-
relmek születtek és házasságok köttettek.
Emberek tették azzá, aminek az árnyéká-
val ma találkozunk. Ezeket az építménye-
ket akkor lehet csak igaz valójukban és
fontosságukban a jelenünk részévé tenni,
ha használjuk is azokat. 

A kastélyok valós kihasználtságát pe-
dig csak partnerségen keresztül lehet
megvalósítani. A helyi és megyei önkor-
mányzatokkal, helyi és megyei civil szer-
vezetekkel való együttmûködés hozhatja
meg azt az eredményt, amelynek köszön-
hetõen a múltunk egyik töredéke újból
részese lesz a mindennapjainknak. Az
önkormányzatok és a tulajdonosok szere-
pe a fejlesztési irányvonalak meghatáro-
zása. Az önkormányzatoknak abban a tu-
datban kell a stratégiai céljaikat kitûzni-
ük, hogy a kulturális örökségünk egyik
kiemelkedõ példánya az õ településükön
található, ennek értelmében pedig a tele-
pülésük infrastrukturális, szociális és
kulturális fejlesztéseit egyaránt érinti. Ci-
vil szervezetek dolga megkönnyíteni az
önkormányzatok munkáját, elvállalni
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A szerzõ részleteket használt fel a WEBkastély projektleírásából.



azokat a funkciókat, amelyeket az állami
intézmény nem tud hatékonyan betölte-
ni, és javasolni azokat a megvalósításo-
kat, amelyek a kastélyokat hozzák elõtér-
be, segítenek visszanyerni szerepüket.

A kastélyok kérdésköre társadalmi 
témakör is, és amennyiben az emberek,
helyi közösségek megértik, miért jó nekik
egy rendbe hozott, mûködõképes kastély,
részben maguk lehetnek a fenntartók is.
Ezért mindannyiunknak tennünk kell
azért, hogy a lakosság is elfogadja, magá-
énak érezze ezeket az épületeket és érté-
keket, amit képviselnek. Ez utóbbi gon-
dolatmenet vezetett a WEBkastély bein-
dításához.

A WEBkastély-vetélkedõ célja a kü-
lönbözõ településeken levõ kastélyok és a
helyi közösségek közötti interakció erõsí-
tése. Egy kastély létezésében, degradálá-
sának megállításában igen fontos szerepe
van annak, hogy a helyi közösség mit
gondol róla, hogyan tudja bekapcsolni
akár a mindennapokba, akár a település
fesztív eseményeibe. A vetélkedõ révén
tulajdonképpen közösséget kívánunk a
kastélyok és kúriák köré szervezni. A
WEBkastély tulajdonképpen egy interak-
tív médiaprojekt, amelynek célja Erdély
kastélyaival és kúriáival kapcsolatos, he-
lyi közösségek által szerkesztett autenti-
kus információk, tartalmak bemutatása és
népszerûsítése a világhálón. 

Természetesen a koncepció nem telje-
sen új: a Transindex és a teleház-hálózatot
(eMagyar pontok) mûködtetõ eTransyl-
vania már 2008-ban megszervezett egy
népszerû, több kiadást megélt, hasonló
formátumú online vetélkedõt, a WEBvi-
déket (www.webvidek.ro). A lényeg az,
hogy vidéki települések csapatai teljesíte-
nek több héten át olyan próbákat, amelye-
ken keresztül új, belsõ szempontok szerint
rendezve mutatják be településük múltját,
jelenét és jövõjét, másrészt internetes írás-
tudásukat fejlesztik – vagyis passzív fel-
használókból tartalomgyártókká válnak. 
A próbák kitalálásánál minden kiadásnál
fontos szempont volt, hogy a közösséget is
bevonják azok teljesítésébe.

A WEBkastély ezt a modellt ültette 
át és adaptálta: a csapatoknak egy-egy
kastélyt kellett „örökbe fogadniuk”, fog-
lalkozniuk vele és különbözõ próbák tel-
jesítése révén megmutatniuk az érdeklõ-
dõknek. A vetélkedõ online formában
zajlott, 6–10 fõs helyi csapatok jelentkez-
hettek azzal a feltétellel, hogy tagjai erdé-

lyi kastély vagy kúria közelében éljenek,
és egy helyi civil szervezettel is együtt-
mûködjenek.

Az elsõ WEBkastély-vetélkedõre 2011
õszén került sor, és elmondható, nagyon
sikeresnek bizonyult mind a helyi csapa-
tok tevékenysége, mind a sajtómegjele-
nés, mind az olvasók, internetes tarta-
lomfogyasztók szempontjából.

Számokban kifejezve: a) 23 csapat-
ból 21 végig teljesített, b) 101 eredeti, ol-
vasmányos, érdekes bejegyzés született,
c) a 45 000-et is meghaladta az egyéni lá-
togatók száma, egy nézõ átlag 4,71-szer
kattintott az oldalon, ez összesen 210 000-
nél több letöltést eredményezett, d) a 
30 000-et is meghaladta a Facebook-
szavazatok száma. A WEBkastély második
kiadására kilenc csapat jelentkezett, vi-
szont a verseny sokkal kiegyensúlyozot-
tabb volt, miközben a bejelentkezetteknek
olyan próbákban kellett helyt állniuk,
amelyek az államosított kastélyok és a kö-
zösség viszonyát vagy a kastélyok fényko-
rának és jelenének hasonlóságait kutatták,
ugyanakkor a kastélyok Facebook-jelen-
létét is megteremtették az idõvonal (time-
line) létrehozásával, gyakorlati próbaként
pedig a kastélykert helyreállítására kellett
ötletekkel elõrukkolniuk.

És talán ami a legfontosabb: a verseny-
nek köszönhetõen a Facebookon kialakult
egy mára már több mint kilencezer fõbõl
álló online közösség, amelyre, úgy gon-
dojuk, a jövõben fenntarthatóan lehet épít-
kezni. Mindenen túl a WEBkastély legfõbb
hozadéka az, hogy a kastélyok kérdését
köztémává alakította, hiszen a helyi kö-
zösségek szemszögébõl, a lakosok és a kas-
tély viszonyát tekintve közelítette meg 
a témát. A vetélkedõ bizonyította: van
alapja annak, hogy a kastélyfejlesztést a te-
lepülés- és regionális fejlesztés kérdése-
ként, részeként kezeljük.

Erdély kastélyai és kúriái Erdély kul-
turális örökségének szerves részét alkot-
ják. Ezek az épületek és a hozzájuk tarto-
zó területek sok településen a legnagyobb
létezõ létesítményt, területet jelentik.
Azonban a különbözõ folyamatok és a
törvénykezés eredményeképp jogi-köz-
igazgatási helyzetük sok esetben nem
tisztázott, más esetekben pedig olyan sze-
mélyek vagy intézmények tulajdonában
vannak, akik/amelyek képtelenek jelen-
tõs forrásokat áldozni állapotuk feljavítá-
sára, vagy amennyiben állapotuk megfe-
lelõ, a gazdasági-társadalmi körforgásba közelkép
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állításukra. A WEBkastély célja volt fel-
hívni a figyelmet az erdélyi kastélyok,
kúriák állapotára, ugyanakkor szerettük
volna szorosabbá fonni a kapcsolatot a
közösség és a kastélyok, kúriák tulajdo-
nosai/mûködtetõi között, ezáltal is tuda-
tosítva, hogy a mûemlékek a település ré-
szei, közös örökséget hordoznak, mely a
közösséget is gazdagíthatja. A vetélkedõ
révén egy olyan gyakorlati adatbázis, in-

formációhalmaz gyûlt össze, amely a mû-
emlékvédõk, a témát kutatók figyelmét
esetleg elkerülné.

És mielõtt bárki a projekt érdemeinek
kisajátításával vádolna, a Transindex tu-
lajdonképpen csendestárs volt benne, hi-
szen az online vetélkedõ licencének meg-
osztásával, illetve a technikai háttér biz-
tosításával meg egy kis reklámmal járult
hozzá a WEBkastély megvalósulásához.
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GORDON ÉS TÂRNALACT
Székely márkanevek a gazdasági válságban

A romániai fordulatot követõen Szé-
kelyföldön a gazdálkodók arra törekedtek,
hogy visszakapják azt a földterületet, amit
nagyapáiktól, szüleiktõl a kollektivizálás
idején elvettek. A földvisszaszerzés sikere
annyira megerõsítette õket egyéni érdeke-
ikben, hogy teljesen megfeledkeztek az
összefogásról, a szövetkezésrõl. Ilyeneket
még emlegetni sem volt szabad. 

A Homoród menti Abásfalván olyan
erõs volt a tulajdonhoz való ragaszkodás,
hogy az emberek a kollektív gazdaság ide-
jén épített marhaistállókat, sõt még a híd-
mérleget is visszakérték. A felszámoló bi-
zottság elnöke mesélte, hogy nem volt
más lehetõség, mint kiszámolni a szemé-
lyenkénti tulajdonrészt, és annak arányá-
ban szétosztani az épületeket.  Heteket
dolgoztak, amíg tisztázták, hogy mennyi
téglát, cseréplécet kell adni annak, akinek
tíz centiméter jut az istállóból. Amikor
megjegyeztem, hogy miért nem tartják
meg az épületeket, elkomorodva, harago-
san azt mondták, hogy itt az ideje felszá-
molni a közöst, a szövetkezetnek még a
gyökereit is ki kell irtani. Késõbb, már a
kilencvenes évek közepén, a felszámoló
bizottság elnöke szénát adott el, és a
szomszédos Keményfalván kellett meg-
mérniük a szekeret. 

A földdel más volt a helyzet, ott való-
ban rendezni kellett a tulajdonviszonyo-
kat – és ezt ma már többen mondják –, de
nem de facto, hanem csak de jure módon.
A nosztalgia, a földhöz ragaszkodás érthe-
tõ és megérthetõ volt a Székelyföldön, de
a realitás, a közgazdasági tézisek mára
igazolták, hogy tõke és pénz nélkül nem

lehet gazdálkodni sem. Egyedül, pénz 
és összefogás nélkül pedig nem érdemes.
A föld önmagában érték, de gépek, állatok
és egy életerõs gazdálkodó meg a családja
munkája nélkül nem nyújt megélhetést.
Abásfalván a földosztó bizottságnak
egyetlen tagja sem él, a közel háromszáz
hektár mûvelésre alkalmas földbõl csu-
pán 25–30 hektárt szántanak.

Ha nem bontják le és nem hordják
szét azokat a vagyonokat érõ gazdasági
épületeket, ma a közösséget szolgálnák –
asztalos-, kosárfonó-, kovács-, kádár-, stb.
mûhelyként használhatná a közbirtokos-
ság. Munkát, munkahelyet biztosítana 
a falu lakói számára. Jobb lett volna, ha
közösen privatizálják a gépállomásokat,
közösen mûvelik a földet, közösen termel-
nek, ezáltal munkahelyet teremtenek, ott-
hon tartják a fiatalokat. Mert a föld csak
annak jelenti az életet, aki élni tud vele,
megmûveli azt.

Részvénytársaságok 
a Csíki-medencében

A Székelyföldön talán csak egy község-
ben, Csíkszentmártonban voltak annyira
bátrak az emberek, hogy egyben tartották
a földet. Õk az akkori törvények szerint
társulást hoztak létre. A felszámoló bi-
zottság egy kérdõívet küldött szét a falu-
ban, amelyben mindenki kinyilváníthat-
ta, hogy milyen formában szeretne a to-
vábbiakban gazdálkodni: egyénileg vagy
társulási formában. A lakosság 80 százalé-
ka a társulási gazdálkodást választotta.
Akik az egyéni gazdálkodási formát vá-
lasztották, azoknak kimérték területeiket.



Két oka volt annak, hogy Csíkszent-
mártonban megalakulhatott a társulás.
Az egyik, hogy az öregeknek nincs erejük
a földmûveléshez. A másik, hogy akik
nem laknak a faluban, azoknak nincs ide-
jük gazdálkodni. 

Elõször megalakult a Burgabotek,
majd nyomában a Testvériség részvény-
társaság. A tagok nem dolgoznak a társu-
lásban, hanem azt a kis földterületet mû-
velik, amit igényeltek maguknak. A tár-
sas tagjai azok, akiknek benn van a föld-
jük, a vagyonrészük. Terménybeli része-
sedésük kezdetben 30 százalékos volt, ké-
sõbb ez lecsökkent 25-re. A vagyonrészük
után 10 százalékos részesedést kapnak,
ez hektáronként 850 000 lejt jelentett
1995-ben.

A társulás három ágazatra támaszko-
dik: van egy növénytermesztési, egy állat-
tenyésztési és egy gépészeti-feldolgozó
részleg. Ezeket egy mezõgazdasági mér-
nök, egy gépészmérnök és egy állatte-
nyésztési mérnök irányítja. 

A társulás az utóbbi négy esztendõ-
ben nyereségesen gazdálkodott. Az össz-
jövedelem fele arányban tulajdonítható a
földek jó minõségének és fele arányban a
gazdaságos befektetéseknek. Legnagyobb
területen búzát, rozsot és burgonyát ter-
mesztenek. A búza és a rozs átlagtermése
2,9, a burgonyáé pedig 22,6 tonna. Az
összes költségek levonása után – beleszá-
mítva az alkalmazottak fizetését is – nye-
reséges ez a gazdálkodási forma. A bevé-
telt visszafordítják újabb beruházásokra:
gépek vásárlására, gépkarbantartásra,
vegyszerek vásárlására, az adók kifizeté-
sére. A gabona-betakarításon kívül, ahol
az Agromec segítségét veszik igénybe,
minden tevékenységet sikerült gépesíte-
ni. Csúcsidényben kétszáz idegen és
30–40 otthoni munkaerõt vesznek fel.

Amikor elindult a nagy Társas, a föld-
osztó bizottság úgy gondolta, hogy maga
is alakít egy külön társulást. Akárcsak a
Burgabotek, a Testvériség is azért jött lét-
re, hogy az öregek és a falutól távol élõk
(17–19 személy) földjét megmûvelje.
Mind az ötvennégy társult tag fejenként
tízezer lejjel járult hozzá az alaptõke lét-
rehozásához. Az elsõ évben hitelt vettek
fel a Mezõgazdasági Banktól, de ezt mind
vetõmagra és mûtrágyára kellett fordíta-
ni. Mivel kevés géppel rendelkeztek, õk is
az Agromec segítségét vették igénybe. A
második és harmadik évben már gazdasá-
gosabban mûködtek, nagyobb hitelt vet-

tek fel (20–30 millió lejt), és bõvítették a
gépparkjukat. 1995 a legsikeresebb évnek
bizonyult: a profitból újabb gépeket vásá-
roltak, és elérték, hogy 1996-ban nem kel-
lett kölcsönhöz folyamodniuk, és megta-
karíthatták bevételük 40 százalékát, mi-
vel nem kellett fizetniük  az Agromecnek.

A Testvériség csak növénytermesztés-
sel foglalkozik. Elsõ évben ugyanakkora
területen termelt gabonát, mint burgo-
nyát, aztán ráálltak a burgonyatermesz-
tésre. Három év hektáronkénti átlagter-
mése 20,3 tonna volt, évi átlagos összter-
melésük pedig 1100,6 tonna. Ennek 30
százalékát osztották ki a tagoknak. A bú-
zát a romániai gabonaforgalmazó cégnek
adták el, elõre nem rögzített szerzõdések
alapján. A burgonyáért kezdetben eljöttek
a regátiak, és felvásárolták. Csúcsidény-
ben a Testvériség is bérmunkásokat szer-
zõdtet. Tavaly 70 vendégmunkás segített
a betakarításnál, napi 4 mázsa burgonya
fizetségért.

Székely gyümölcsprogram
A zetelaki gyümölcsfeldolgozó immár

a második olyan létesítmény a Hargita
alatt, amelyik a Zöld Vállalkozás elneve-
zésû program keretében valósult meg. A
vidéki közösségek boldogulását elõsegítõ
projekt az erdei gyümölcsök és gombák
feldolgozását teszi lehetõvé. A zetelaki
üzem két hûtõkamrával rendelkezik,
amelyekben 20 tonnát tudnak raktározni.
A tizenkét begyûjtõközpontban mintegy
100–150 embert foglalkoztatnak, az
üzemben pedig 8–10-et. Gyümölcsprésü-
ket a helybeli gazdák is igénybe veszik.
Amit eddig az  állatok ettek meg, vagy
amibõl pálinkát fõztek, abból most pasz-
törizált biogyümölcslé lesz. A 370 négy-
zetméteres alapterületû épületet a helyi
gazdakörtõl vásárolta a közbirtokosság, 
a gépeket pedig az egyesület biztosítja. A
beruházás értéke több mint háromszáz-
ezer euró. A Székely Gyümölcs Egyesület
most azt tervezi, hogy további gyümölcs-
feldolgozókat nyit meg, hogy nagyjából
lefedjék Udvarhelyszéket, illetve Gyer-
gyószéket. Azért ezeket, mert ahol egy
tömbben nagy erdõk vannak, ott nagy
mennyiségû gyümölcsre is akadnak.

A Székely Gyümölcs Egyesület tervei
közt szerepel egy megyei szövetség létre-
hozása is, amelyik olyan Hargita megyei
közbirtokosságokat és erdõtulajdonoso-
kat tömörítene, amelyek, illetve akik er-
dei gyümölcs és gomba értékesítésével közelkép

109



foglalkoznak. A három régióban – Gyer-
gyó-, Csík- és Udvarhelyszéken – létreho-
zandó feldolgozóüzemek menedzsmentje
viszont egy központi irodában zajlana. 

„A farkaslaki és zetelaki példákon fel-
buzdulva megyeszerte egyre több kis fel-
dolgozóüzem jelenik meg, ezek viszont
hosszú távon nem fenntarthatók. Az sem
költséghatékony, ha minden közbirtokos-
ság ötszázezer eurós befektetéseket való-
sít meg, és egyik sem fog mûködni. A szö-
vetség révén kisebb befektetéssel, a kö-
zösségi tevékenységet támogatva közös
hasznot is élvezhetnek a közbirtokosság-
ok és erdõtulajdonosok” – fejtette ki Már
István.

Ha már jó minõségû terméket képes
elõállítani a székely gazda, akkor annak
piac is kell, el kell jutnia a fogyasztó asz-
talára. A kérdés ilyenkor költõi. Ha vala-
ki a maga terményét/termékét árusítja a
piacon, akkor ki fog termelni? Ezért szok-
ták azt mondani a kereskedõk, hogy min-
denki tud termelni, de eladni csak az,
akinek boltja van. A globalizált kereske-
delem csak azt a terméket engedi be a
polcaira, amelyik neki megfelel. És mi-
lyen érdeket képviselnek a nagy kereske-
delmi láncok? Azoknak az érdekeit, akik-
nek a tulajdonában vannak, és akiknek a
termékeit elhozták a Kárpát-medencébe,
piacot teremtve nekik. Nos, kellenek
olyan boltok, amelyekben szívesen látják
a székelyek kiváló minõségû termékeit is.

„Helyi termelõktõl, helyi 
kereskedõvel, helyi embereknek” 

„Már több mint egy éve megszületett
az ötlet, de tavaly kezdett igazából körvo-
nalazódni, hogy szükség van a térségben
a saját márkás termékekre. Akkor kezdtük
el az igények, a vásárlási szokások feltér-
képezését” – nyilatkozta 2010-ben a Kró-
nikának Boros Csaba, a Merkur és a Szu-
per üzletláncok tulajdonosa. Azt tartotta
szem elõtt, hogy óvni kellene a helyi érté-
keket, és a térségben kellene tartani a
pénzt. Ötletével pedig felkereste a helyi
termelõket. 

Az elején az egyszerû Merkur márka-
névvel indult, késõbb aztán – a székely-
földi üzletláncként ismert áruház szlo-
genjébõl adódóan is – olyan székelyes
megnevezést próbált keresni, hogy az ál-
taluk forgalmazott termékek nevükben is
tartalommal telítõdjenek. Így lett a Góbé,
tudtuk meg Gönczi Dezsõtõl, az üzletlánc
marketingmenedzserétõl. Azóta – miként

a felmérések mutatják – az elmúlt évek-
ben Nyugat-Európában is megnövekedett
az igény a saját márkás termékek iránt. Je-
lenleg 51 vállalkozás több mint 250-féle
Góbé-terméket készít. Az éves forgalom
több mint 12 millió lej.

Mára a termékskála is egyre szélesebb
és színesebb. A szó átvitt és szoros értel-
mében egyaránt. A Góbé-termékeket
ugyanis öt különbözõ színû címkével lát-
ják el: a) a csomagolt élelmiszer krémszí-
nû; b) a helyi szakács által készített salátá-
kat a zöld jelöli, de várhatóan ez kerül
majd a csíki burgonyára is, amint az is fel-
kerül a Merkur üzletek polcaira; c) a liszt-
alapú ételek, a száraztészták, a kenyér sö-
tétbarna címkét kapott; d) a húskészítmé-
nyeken vöröses árnyalatú jegy látható; e)
és a jelenleg legnagyobb választékban
megjelenített tejtermékek csomagolására
egy erõteljes kék színû jelzés kerül. 

A további tervek között az is szerepel,
hogy az Európai Unióban területi, minõ-
ségi védjegyként lefoglalt „Székelyföldi
termék”-hez csatlakozzanak. Gönczi De-
zsõ elmondta: elõször egy szakemberrel
konzultáltak ez ügyben. Az EU-ban a te-
rületi védjegyekkel foglalkozó Kovács
Barnával vették fel a kapcsolatot az Ud-
varhelyi Kis- és Közepes Vállalkozók Szö-
vetségén keresztül. Mint kiderült, a Góbé
mint kereskedelmi márka tartozhat a Szé-
kelyföldi minõségi védjegy égisze alá, és
egész biztos, hogy pályázni fognak a ter-
mékeikkel, hogy ami megfelel a bizottság
kritériumrendszerének, arra felkerülje-
nek ezek a védjegyek.

„Nagyon szerencsésen alakult, hogy
Borboly Csaba, a Hargita megyei önkor-
mányzat elnöke személyesen vette fel 
a kapcsolatot cégünkkel, mert ebbõl
nagyszerû összefogás születhet. Az elkö-
vetkezendõ idõszakban lesznek még tár-
gyalások, hogy a helyi kisvállalkozók 
által kínált áru, amennyiben megfelel az
elõírásoknak, a »Székelyföldi termék« mi-
nõségi védjegy ernyõje alá kerüljön” –
szögezte le Gönczi, akitõl azt is megtud-
tuk, hogy a Góbé-termékek csomagolásá-
nak grafikáján helyet hagytak a minõségi
védjegy esetleges feltüntetésére is.

A Székelyudvarhely közelében (Szé-
kelyszentlélek határában) mûködõ Gor-
don Prod Kft. tejfeldolgozó vállalat im-
már országos népszerûségnek örvend. 
A helybeli gazdáktól vásárolják fel a tejet,
ami megélhetési lehetõséget biztosít szá-
mukra. „Nagyon jó ötletnek tartom Boros110

2013/6



Csabáék kezdeményezését, mert így hoz-
zájárulunk a vidéki társadalom fejleszté-
séhez, a megmaradáshoz” – fejtette ki a
Krónikának Magyari Árpád, a Gordon
Prod Kft. vezetõje. Aztán a tavaly megle-
põdve hallottam, hogy a Gordonnak már
Magyarországról kell behoznia a tejet,
mert a Székelyföldön nem talál akkora
mennyiséget, amekkorára szüksége len-
ne. Azt is hallottam – ugyancsak tõle –,
hogy a Neamþ megyei gazdák nem adják
oda a tejet az erdélyi magyaroknak. 

Az efféle kiszolgáltatott helyzetnek
vetettek véget Székelykeresztúron, ami-
kor a tejtermelõ gazdák összefogással
megvásárolták a bezárt tejgyárat.

Székely válasz 
a gazdasági válságra

Romániában még nem volt példa ilyen
összefogásra: a  Székelykeresztúr környé-
ki gazdákat tömörítõ Nagy-Küküllõ Me-
zõgazdasági Szövetkezet megvásárolta a
keresztúri tejfeldolgozó üzemet. A térség
tejtermelõi ezentúl a feldolgozásban és
így az elõállított termékek értékesítésé-
ben is érdekeltek lesznek, a beruházás
mintegy ötszáz gazdacsaládnak jelenthet
biztos megélhetést és érvényesülési  lehe-
tõséget a szülõföldön. 

A szövetkezet számára mintegy húsz-
ezer hektár mezõgazdasági terület, 2500
fejõstehén, tízezer juh és 500 kecske je-
lenti a forrást a közel 500 aprógazdaság
számára, amelyekben megtermelik azt a
valódi háztáji tejet, amelyet a keresztúri
tejfeldolgozó üzemben dolgoznak fel és
Târnalact néven értékesítik majd. Ezzel a
márkanévvel a boltok polcain hamarosan
kefirt, tejfölt, aludttejet, édestejet, vala-
mint túró- és sajtféléket találhatunk.

„A mi autonómiánkra 
szükség van”

1943 õszén a Hangya Szövetkezet elnö-
ke, gróf Haller István a Kárpát-medence
címû folyóiratban ekképpen nyilatkozott:
„A Székelyföld gazdasági felemelésén
gondolkodók között egyetértés van abban,
hogy a székely jövõ kialakítását csak szö-
vetkezeti munkával szabad megkezdeni.
Bármilyen helyzetben vagyunk, feltétle-
nül szükségesnek tartom, hogy a mi erdé-
lyi szövetkezeti mozgalmunk mindenkép-
pen autonóm és önálló maradjon. Ne gon-
dolja senki, hogy hálátlanok vagyunk 
az eddig élvezett és ezután élvezendõ se-
gítségekért, de... a mi autonómiánkra
szükség van!”

Dimény Zoltán

közelkép

111




