Egy őstermelő a peremvidéki zsákfaluban, Vőkön
Írta: SzL
2019. április 30. kedd, 08:44

Az elmúlt két évtizedben a felvidék legtöbb régiójában az őstermelők száma visszaesett,
ugyanis a jelenlegi piaci viszonyok következtében eredményes agrárgazdálkodást
végezni egyre nehezebb a kis földterületeken gazdálkodóknak, a kisgazdáknak.

A felvidéki Vőkön élő és gazdálkodó Árva József őstermelő a kevés megmaradt
agrárvállalkozások egyike a Felső-Csallóközben, hiszen a földterületek jelentős részét már
nagyvállalatok, külföldi tulajdonban levő agrárszereplők művelik meg a térségben.

Az utóbbi években a szárzúzás jelentősége a szántóföldön, az útszélek, az árokpartok
karbantartásánál, a tájgondozásban, az ültetvények sorközeiben, valamint a legelőkön, a
tudatos szervesanyag- és környezetgazdálkodási szempontok következtében számottevően
megnövekedett. A szántóföldön a szervesanyag-gazdálkodás és a minőségi talajművelés
fontos eleme a szármaradványok felaprítása és elterítése, talajba dolgozásának előkészítése.
Az ültetvények, a legelők és a tájgondozás területén a lezúzott növényi maradványok
mulcstakaróként is szolgálnak.
2018-ban a vőki Árva József őstermelő sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nél
azon pályázati felhívás keretében, amely felhívás többek közt a szomszédos országokban
működő vállalkozások családokat segítő tevékenységeit támogatta. A Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. által nyújtott 1 941 060 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásnak
köszönhetően sikerült Árva József őstermelőnek beszereznie 1 Maschio Tigre típusú 300 cm
széles szárzúzót/nyesedékzúzót, amely eszköz lényegesen hozzájárul a zsákfaluban élő
magyar kisgazda gazdaságában a hozamnövekedéshez, a felső-csallóközi magyarlakta régió
agrárszektorának élénkítéséhez, a magyar családok jobb életkörülményeihez, a magyar
kisebbség megmaradásához.
2019. április 25-én Vőkön az őstermelő a gazdasági udvarán projektzáró sajtótájékoztatót tartott
a projekt eredményeiről. Árva József elmondta, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
támogatása lényegesen segíti a családi agrárvállalkozásának piaci versenyképességét,
őstermelőként ugyanis nehéz versenyeznie a modern gépparkkal rendelkező és sok ezer
hektárt megművelő nagy dán, holland, illetve hazai agrárvállalatokkal. Az őstermelő továbbá
megjegyezte, hogy a felvidéki vállalkozások családokat segítő tevékenységének támogatása a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nemcsak a magyar családok gazdasági boldogulását segíti
elő, hanem jelentős mértékben hozzájárul a magyar nyelv és kultúra megőrzéséhez is, a
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magyar megmaradáshoz, különösen a peremvidéken, így Vőkön is.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott 1 941 060 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatásnak köszönhetően beszerzésre került 1 Maschio Tigre típusú 300 cm széles
szárzúzó/nyesedékzúzó

Fotó: Árva József

2/2

