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MÉG IDÉN BEINDULHAT A KÁRPÁT-MEDENCEI FALUGAZDÁSZPROGRAM – NÖVELNÉK A KÜLHONI MAGYARSÁG GAZDASÁGI EREJÉT

Jól képzett falugazdászok
segíthetik a határon túli
magyar gazdálkodók boldogulását: a tervek szerint a
budapesti agrártárca hamarosan elindíthatja a programot,
amelynek keretében számos
támogatáshoz és pályázati
pénzhez juthatnak hozzá az
érintettek.
» KRÓNIKA

É

vi 420 millió forintot (1,3
millió euró) meghaladó öszszeget szán a magyar kormány a Kárpát-medencét lefedő
falugazdászprogramműködtetésére. A hálózat keretében több
mint száz külhoni szakember
láthatja el fontos információkkal
és a gazdálkodáshoz szükséges
tanácsokkal a határon túl élő
termelőket. Nagy István agrármi-

niszter a Magyar Idők napilapnak
elmondta: a tárca ma már mintegy
ötven agrárszervezettel működik
együtt, rajtuk keresztül 500 ezer
magyar gazdálkodó családot érnek el. „A határon túli gazdaszervezetek elnökei évek óta jelzik,
hogy az ottani magyar agrárvállalkozókhoz egyáltalán nem vagy
nem kellő mértékben jut el a gazdálkodásukat elősegítő támogatási vagy szakmai jellegű tájékoztatás” – fogalmazott a tárcavezető.
Ez egyrészt az államnyelv, illetve a modern információs technológiák nem megfelelő szintű ismeretéből, másrészt abból fakad,
hogy nincs megfelelő érdekképviselete a magyar gazdák többségét
jellemző kis- és középgazdálkodói rétegnek, illetve nem létezik
kiépített, a gazdák szakmai orientációját szolgáló intézményrendszer az érintett országokban.
A Kárpát-medencei falugazdászprogram célja ezért az, hogy a határon túli agrárszervezetek olyan
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Nagy István miniszter: meg kell erősíteni a gazdaságokat

falugazdászokat alkalmazzanak,
akik jól ismerik az államnyelvet,
magas szintű informatikai ismeretekkel és agrárvégzettséggel
rendelkeznek. Így tényleges segítséget tudnak nyújtani az érintett
gazdálkodóknak. „A programra
elkülönített forrás olyan befekte-

» A tárca

mintegy ötven
agrárszervezettel
működik együtt,
rajtuk keresztül
500 ezer magyar
gazdálkodó családot érnek el.
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Segítik a magyar gazdálkodókat
tett eszköz, amelynek multiplikatív hatása van. A falugazdászok
munkájának eredményeként a
külhoni mezőgazdászok bevonhatóvá válhatnak az anyaországi
kül- és belkereskedelembe is, a
támogatások által pedig megerősödhetnek a gazdaságok” – mutatott rá Nagy István. A szakemberek legfőbb feladata az aktuális
pályázati lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás, valamint azon
életképes, magyar tulajdonosi
körrel bíró és minőségi élelmiszert előállító kis és közepes agrárvállalkozások feltérképezése
és regisztrációja, amelyek révén
a külhoni magyarság gazdasági
ereje növelhető. Emellett a tárca
várakozásai szerint a falugazdászok a külhoni gazdaságfejlesztési programokban benyújtott
pályázatok véleményezése terén,
valamint a nyertes pályázatok
ellenőrzése szempontjából is kiemelt szerepet tölthetnek majd
be.

Tízéves az Erdélyi Magyar Televízió
» SZÁSZ CS. EMESE

A

z erdélyi magyar közélet egyik
„ékszerévé” vált a tízéves Erdélyi
Magyar Televízió (ETV) – mondta Szép
Gyula, a televíziót működtető Janovics
Jenő Alapítvány elnöke a jubileum
apropóján rendezett marosvásárhelyi
sajtótájékoztatón. Hozzátette, a rendszerváltozás után az volt a legfőbb
feladatuk, hogy kialakítsák önálló intézményeiket. „Ennek a folyamatnak
fontos része volt az önálló magyar televízió létrehozása” – fogalmazott az
alapítvány elnöke. Az ETV 2008. július
elsején kezdte el a kísérleti adások föl-
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Az ETV 2008.
július elsején
kezdte el a
kísérleti adások
földi sugárzását,
november 5-én
került be az első
kábelhálózat
kínálatába.

di sugárzását, november 5-én került be
az első kábelhálózat kínálatába. „Azóta a híradón kívül több mint negyven
magazinműsor indult el a csatornán,
több mint 150 munkatársunk volt, ebből legalább 50 műsorvezető. Jelenleg
lefedettség szempontjából az erdélyi
magyar háztartások mintegy kétharmadában vagyunk jelen, és közel 400
ezer nézőnk van a nézettségi adatok
szerint” – foglalta össze számokban
az elmúlt évtizedet Szepessy Előd, aki
kezdetektől igazgatója az ETV-nek.
A születésnaphoz kapcsolódó műsorokat november 12-étől december végéig
sugározza a televízió.

Helyén az igazfalvi templom toronysüvege
Helyére került a Temes megyei Igazfalva református templomának a tavalyi vihar által ledöntött
toronysüvege – közölte a Temesvári Rádió magyar adása. A bánsági kis református közösség templomtornyának süvegét a térségen 2017. szeptember 17-én végigsöpört, nyolc ember halálát okozó
vihar döntötte le. A gyülekezet a magyar kormány és a testvértelepülések támogatásával, valamint a
hívek adakozásával látott neki az építkezésnek, amely során nemcsak a vihar által okozott károkat
javították ki, hanem elkezdődött a templom teljes felújítása is, ami összesen 400 ezer euróba kerül.
A külső falak felújítása részben el is készült, folyamatban van a villanyhálózat cseréje és a díszkivilágítás előkészítése; a templom harangjai kétéves szünet után szólaltak meg ismét.
» FOTÓ: TEMESVÁRI RÁDIÓ

