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Megalázó áron nem adják az almát

Balkány és térsége sem hiányzott a demonstrációról

Az ország több megyéjéből és településéről érkeztek
tüntetők, és álltak a gazdák mellé.
Vásárosnamény. Heves és Bács-Kiskun megye, Kiskunhalas, Szany, Maklár képviselői, a
mándoki, kisvárdai, balkányi gazdakörök tagjai táblákkal hirdették, kiállnak a szabolcsi
almatermesztők harca mellett. Vásárosnaményba hétfő reggel a kezdés előtti percekben is
folyamatosan érkeztek a demonstrálók, az út szélén traktorok sora jelezte: a gazdák nem
alkusznak meg.
A tisztességes munkáért legyen meg a tisztességes árbevétel.
Bakti János

Kiállnak egymásért
– Igazuk van, ér annyit a magyar alma, mint az osztrák, tisztességes munkáért tisztességes árat
akarunk kapni – fűzte egy mondatba a táblák feliratát egy demonstráló, a mellette lévő férfi
bólintott. Ebben egy emberként értett egyet az a többszáz tiltakozó, akik a hívó szóra érkezve
az összetartozást, az egymásért kiállást erősítették az Austria Juice vásárosnaményi léüzeme
előtt. A több mint két hete elkezdődött tiltakozás a 13 forintos felvásárlási ár miatt indult.
– Megalázó áron nem adjuk az ipari almát – hangzott el a jelmondat, s ma már több tízezer
tonnára tehető az az almamennyiség, ami a fa alatt rohadt el, vagy a pótkocsira felpakolva vált
„szemétté”.
– Ennyi 13 forint – mutatott a magasba egy doboz gyufát Bakti János. A tiltakozás egyik
főszervezője, az ártárgyalások állandó résztvevője felidézte, előbb 15, majd 17 forint hangzott

el a legnagyobb felvásárlótól, amit nem fogadtak el a gazdák. – Mindenki visszautasítja az
árkartell gyanúját, de úgy látjuk, amit itt tudunk kiharcolni, az az ár lesz minden felvásárlás
alapja – fogalmazott Bakti János, hozzátéve: tíz évvel ezelőtt is demonstráltunk, akkor 18
forintnál kezdtük el a tiltakozást, s 24 forintos árat értünk el. Rossz magyarázat a multi
részéről, hogy a világpiaci ár nem enged magasabb felvásárlási árat. A mi álláspontunk, hogy
az alapanyagár határozza meg a világpiacit, és nem nekünk kell alkalmazkodni a
nagytőkéhez, a nagy profithoz. Mindenkinek meg kell értenie, az alap, hogy a tisztességes
munkát végző termelőnek legyen meg a tisztességes árbevétele. Az újabb ajánlatok
bizonyítják, nem a 13 forint a világpiaci ár alapja – nyomatékosított Bakti János, és a tömegen
végignézve megjegyezte: többen vagyunk, mint egy hete, de leszünk még többen. Nem
hagyjuk magunkat! – a mondatát taps fogadta.

A jövőnkről van szó
– Mi vagyunk magyar földön, termelünk, de mindig csak azt kapjuk, ami marad, ám ebből
nem lehet fejlődni. Miért kellene nekünk egy szint alá menni? Tartsunk ki! – hangsúlyozta,
majd Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke arról beszélt: elég volt
abból, hogy amit mi megtermeltünk, arról mások mondják meg, mennyit ér.
– Négy évvel ezelőtt kezdeményeztük, az agrárgazdasági termékeknek is legyen egy olyan
ára, ami az önköltség körül van, s nem lehet alámenni. Mondja ki Brüsszel, biztosan minden
tagállam támogatja, ha egy kiló búza előállítási költsége ennyi, akkor az a minimum
felvásárlási ár. Ennyi alatt ne kereskedjenek és ne nyerészkedjenek a gazdáknak a rovására.
Mára annyit elértünk, hogy a mezőgazdasági bizottság tárgyalásra alkalmasnak ítélte ezt a
felvetést – osztotta meg a kamara megyei elnöke a jelenlévőkkel.
– Ha ezt elérjük, akkor nem kell arról beszélnünk, hogy elnéptelenednek a falvak, mert a
mezőgazdaság nem ad biztos megélhetést. Ez a mi megyénknek különösen fontos – mondta és
utalt arra is, szükség van egy olyan áralakító képletre, amiben a gazda akarata éppúgy
érvényesül, mint a felvásárlóé, s nem ez utóbbi diktál. Ehhez a minisztériumnak kell
megfelelő jogi környezetet teremteni. Ez a demonstráció nemcsak a máról, hanem a jövőnkről
is szól – jelentette ki Rácz Imre.
– A magyar alma nem olcsóbb mint az osztrák alma, ezt én a tárgyalásokon többször
elmondtam – erről már dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője beszélt, aki mind a
két tárgyaláson jelen volt. – Amikor felvetettem, hogy Ausztriában közel a duplájáért veszik
az almát, mindig az volt a válasz, az az alma más. Nem az! Erő kell és bölcsesség a
megállapodáshoz, ami az almatermesztőknek is elfogadható. Várjuk az újabb tárgyalás
időpontját – mondta. S ő is annak a fontosságáról beszélt: a hosszútávú megoldást az
jelentheti, ha az élelmiszeripar újból magyar kézre juttatásánál játszunk olyan szerepet, ami a
térségben és mezőgazdaságból élő gazdák számára fontos.

Profitéhes multik
Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke annak a reményének adott hangot, hogy az
összefogásnak meglesz az eredménye. – A magyar gazdatársadalom jövőjét tudjuk most
segíteni, ha kitartunk és megteremtjük annak a lehetőségét, hogy legközelebb ne tudjanak
túllépni rajtunk.

– Tisztességes multinak van helye az országban, tisztességtelennek nincs! – fogalmazott
markánsan dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő. – Eljött az élelmiszeripar rendbe
tételének ideje. A kormány és a szaktárca mellettünk áll, hazai kézben nem csorbulnának a
gazdák érdekei, nem lennénk kitéve a profitéhes multiknak. Követeljük a piaci árat az
almáért, mert nem engedhetjük meg, hogy külföldi cégek határozzák meg Magyarországon
ennek a stratégiai ágazatnak az alapárait.
– Az almatermesztők, a mezőgazdasági ágazatban dolgozók tisztességes munkából,
tisztességesen akarnak megélni, nekünk pedig az érdekeiket kell képviselni – mondta dr.
Vinnai Győző. Az országgyűlési képviselő kifejtette: a magyar vidék életképes akar lenni
azzal, hogy az emberek termelnek, a fiatal gazdák belevágnak a mezőgazdaságba, nem
hagyják el az országot, azonban az ilyen felvásárlási ár megalázó. Tartsunk ki, ha kiállunk
magunkért, eredményt tudunk elérni.
Kerekes Miklós nemcsak Ajak polgármestereként, hanem gazdaként szólt a tüntetőkhöz, s
véleménye szerint nagy a tét. – Lesz-e a fiataloknak jövője Magyarországon? Lehet, azt
akarják a multik, hogy ne legyen? A magyar léalmára szükség van, de ki zsebében marad a
haszon: a gazdákéban vagy a feldolgozóéban? – tette fel a kérdéseket. – Ha engedünk a
megfelelően kialakított árból, akkor veszítünk. Nehéz lesz talpon maradni, de ha kitartunk,
lesz eredmény.

Tönkremegy a termés
– Annyira nyomott áron akarják átvenni az almát, ami méltatlan, így egyértelmű, hogy
minden gazdának itt a helye – mondta Zákány Mihály. A vajai termelő elmondta, neki csak öt
hektárja van, a korai termésének 40-50 százaléka már tönkrement, de most már kitart, ahogy a
többiek is, mert ha most engednek, akkor legközelebb is nyomott áron akarnak és fognak
vásárolni, ezt pedig nem engedhetik.
Több gazda is arról beszélt, a legnehezebb helyzetben azok vannak, akik csak korai almát
termesztenek. Nekik nagyon fontos lenne hogy a kártalanítási alapból részesüljenek.
Szakszon Imre, az egyik főszervező elmondta, akkor van tárgyalási alapjuk, ha nulla a
beszállítás, különben, elveszítik az alkupozíciót. A korai almát termesztőknek szüksége van a
kormányzati segítségre, jogi háttérrel ez gyorsan megoldható. – Akkor tudunk kitartani a
megyében, ha erre lesz megoldás – mondta. Dr. Tilki Attila szerint ez fontos kérdés, s bíznak
benne, hogy már a szerdai kormányülésen foglalkoznak a kialakult helyzettel. BM

