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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

SZÉKELYFÖLDI GAZDÁKKAL TALÁLKOZOTT HERBERT DORFMANN DÉL-TIROLI EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐ

Aggodalom az uniós agrártervek miatt
A háromszéki gazdák attól tartanak, 
hogy az Európai Unió szét fogja 
„robbantani” mindazt, amit eddig 
elértek, azonban a Sepsiszent-
györgyre látogató Herbert Dorfmann 
dél-tiroli EP-képviselő, agrár-szakpo-
litikus igyekezett megnyugtatni őket.

 » BÍRÓ BLANKA

Félelmeiknek is hangot adtak a szé-
kelyföldi gazdák azon a találkozón, 
amelyen Herbert Dorfmann, az Euró-

pai Parlament mezőgazdasági és vidékfej-
lesztési bizottságának (AGRI) tagja is részt 
vett. A dél-tiroli németek európai parla-
menti képviselője Sógor Csaba és Winkler 
Gyula EP-képviselő meghívására érkezett 
Erdélybe, a kétnapos látogatás első állo-
mása pedig pénteken Sepsiszentgyörgy 
volt. A háromszéki gazdák jelezték az uni-
ós szakpolitikusnak: az elmúlt években 
arra törekedtek, hogy életképes nagyságú 
gazdaságokat hozzanak létre, azonban 
véleményük szerint az Európai Unió szét 
fogja ezeket „robbantani” a támogatások 
korlátozásával.

Herbert Dorfmann a közös uniós agrárpo-
litika várható változásait ismertette a megye-
házán megszervezett találkozón, amelyen 
elsősorban mezőgazdasággal, erdőgazdál-
kodással és környezetvédelemmel foglalko-
zó szakemberek vettek részt az önkormány-
zati képviselők mellett. Számos konkrét 
kérdés és kérés is megfogalmazódott: töb-
bek között felmerült a kis- és nagyfarmok 
közötti érdekellentét. Becsek László há-
romszéki nagygazda rámutatott, aggaszt-
ja őket, hogy a következő hétéves költség-
vetési ciklusban 60–100 ezer eurós felső 
határértéket szabnának meg az agrártá-
mogatások kifi zetésében. „Arra töreked-
tünk, hogy összeszedjük a földeket, a mi 
térségünkben egy gazdaságos farm lega-
lább 100-150 hektáros. Hegyvidéken is az 

életképes mezőgazdasági cégek, családi 
vállalkozások területe meghaladja a száz 
hektárt. Ha korlátozzák a támogatásokat, 
szétrobbantják a gazdaságokat”– fogal-
mazta meg aggályait a gazda. Javaslata 
szerint az Európai Parlamentnek külön 
kellene tárgyalnia a közvetlen támogatá-
sok odaítélését a nyugati és a kelet-euró-
pai országok esetében.

A vidékfejlesztés védi a kisebbséget
Inkább a családi gazdaságokat, a fi atal 
gazdákat kell támogatni, ugyanis a nagy 
farmok a tőkések tulajdonában összpon-
tosulnak, profi torientáltak: ezért kell 
határértéket szabni a 2020 utáni közös 
agrárpolitika első pillérében – fejtette 
ki Herbert Dorfmann. Rámutatott, több 
mint hétezer javaslat futott be az euró-
pai agrárpolitika kialakításához, ezeket 
a héten véglegesítik. A költségvetésben 
a határok megerősítése, a hadsereg fej-
lesztése is nagy szerepet kap, ezért a me-
zőgazdaságban megszorítások lehetnek 
– megoldást kell találni, hogy a gazdák 
megkaphassák a pénzüket. Herbert Dorf-
mann elmondta, hegyvidékről jön, ezért 
jobban érti, és fontosabbnak is tartja a 

kis- és hegyvidéki gazdák támogatását. 
Rámutatott, a szülőföldjükön kell tartani 
az embereket, hiszen ha a vidék kiürül, 
nemcsak a mezőgazdaság, hanem az ott 
élő kisebbségek is veszélybe kerülnek, 
ugyanis a falvakon élők nehezebben asz-
szimilálódnak.

Felidézte, hogy Dél-Tirolban a második 
világháború után masszív betelepedés 
kezdődött, ám az olaszok inkább a nagy-

városokba költöztek. A régió vezető német 
politikusai megértették, hogy amíg a né-
metek vidéken maradnak, nem olaszosod-
nak el, ezért folyamatosan arra törekedtek, 
hogy fejlesszék a falvakat. „A vidék felzár-
kóztatása a megoldás: ne csak a városokon 
legyen integrált fejlesztés, hanem falvakon 
is. Az életminőséget kell folyamatosan ja-
vítani, hiszen hiába van a gazdáknak jö-
vedelmük, ha a közelben nincs tanintézet, 

kórház, kulturális létesítmények, inter-
net-hozzáférés, elvándorolnak a fi atalok, 
elszívja őket a nagyváros” – részletezte a 
dél-tiroli politikus. Dorfmann ezért úgy lát-
ja, fontosabb a második pillér, tehát a vi-
dékfejlesztés, mint 10 euróval több terület-
alapú támogatást adni. A mezőgazdasági 
szakvégzettséggel rendelkező EP-képvise-
lő hangsúlyozta, Dél-Tirolban mindig szö-
vetkeztek, együtt dolgoztak; a volt kom-
munista országokban a társulás érzékeny 
kérdés, ám ez az egyetlen lehetőség, hogy 
a kisebb gazdaságok fejlődjenek. A nagy-
gazdák megnyugtatására kifejtette, ha egy 
farm esetében 60 ezer euróra korlátozzák a 
területalapú támogatást, ezenfelül a mun-
kaerőköltséget is el lehet majd számolni.

Arra törekednek, hogy az EU kezelje ki-
emelten a vidéki és hegyvidéki régiókat, 
a családi jellegű kisgazdaságok fejleszté-
sét – mondta a találkozón Sógor Csaba. 
Az RMDSZ-es EP képviselő hangsúlyozta, 
a dél-tiroli példa is azt bizonyítja, hogy 
magyar identitásunkat akkor őrizhetjük 
meg, ha képesek vagyunk helyben meg-
teremteni az itthon maradáshoz és gyara-
podáshoz szükséges feltételeket, hiszen a 
gazdasági kérdések szorosan összekap-
csolódnak a kisebbségvédelmi kérdések-
kel. „Sikerült számos módosító javasla-
tot elfogadtatnunk, amelyek éppen arra 
irányulnak, hogy az uniós támogatások a 
vidéki térségek felzárkóztatását is kezeljék 
prioritásként” – hangsúlyozta.

Dél-Románia gigantikus 
gazdaságait érintheti a korlátozás
A felső határérték bevezetése elsősorban 
nem a székelyföldi szintet érinti, hanem 
a dél-romániai gigantikus farmokat – szö-
gezte le megkeresésünkre Könczei Csaba. 
A Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igaz-
gatóság vezetője rámutatott, Székelyföl-
dön 500–1000 hektárt művelnek a nagy-
gazdák, ám még ez is kicsinek számít a 
több ezer, sőt több tízezer hektáros dél-ro-
mániai óriásfarmokhoz képest, melyek 
évi több millió vagy akár több tízmillió 
eurós támogatást hívnak le, mert hatal-
mas területeket művelnek meg. A nagyok 
most fenntartással fogadják a módosítá-
sokat, ám a feltörekvő gazdaságokat kell 
támogatni, hogy érjenek el egy hatékony-
sági szintet, érje meg nekik is mezőgaz-
dasággal foglalkozni, ne vándoroljanak 
el vidékről. A nagygazdák valóban több 
munkahelyet teremtettek, de ennek költ-
ségeit a közvetlen támogatáson kívül le 
tudják írni – tehát ha egy farmra legtöbb 
60 ezer eurót kap a gazda, és közben tíz 
állandó alkalmazottat foglalkoztat, ami 
további évi 100 ezer euróba kerül, akkor 
már 160 ezer eurós támogatást kaphat – 
részletezte Könczei Csaba.

 »  Dél-Tirolban mindig szö-
vetkeztek, együtt dolgoztak; a 
volt kommunista országokban 
a társulás érzékeny kérdés, ám 
ez az egyetlen lehetőség, hogy a 
kisebb gazdaságok fejlődjenek.

Székelyföld Dél-Tirol autonóm tartomány testvérrégiójává válna

Székelyföld és Dél-Tirol autonóm tartomány testvérkapcsolatát szeretnék kialakítani a háromszéki önkormányzati vezetők. Tamás Sán-
dor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke arra kérte pénteken Sepsiszentgyörgyön Herbert Dorfmann dél-tiroli német EP-képviselőt, javasol-
ja a kapcsolat kialakítását a hamarosan megalakuló új tartományi kormánynak. Dorfmann felvállalta az ügy képviseletét. „Dél-Tirolban a 
területi autonómia etnikai békét és gazdasági fellendülést hozott, ezért minta számunkra” – mondta Tamás Sándor. Az a régió és az az 
állam sikeres, amely minden polgárára úgy tekint, hogy hozzáadott értéket képvisel – hangsúlyozta Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy pol-
gármestere szerint a decentralizáció, az autonómia fejlődést jelent – Dél-Tirol Olaszország legszegényebb tartományából lett a leggazda-
gabb. Az elöljáró szerint azt kell eltanulni a dél-tiroliaktól, hogy nem siránkozni, hanem szövetkezni kell. A fasizmus tönkretette Dél-Tirolt, 
a második világháború után Olaszország legszegényebb régiói közé tartozott; az átlagjövedelem akkora volt, mint Szicíliában, ám ma 
már ennek a kétszerese – ismertette Dorfmann. Hozzátette, az olaszok azzal vádolják őket, azért sikeresek, mert elveszik az állam pénzét 
– de ez nem igaz, hiszen Lombardia után a második legnagyobb nettó befi zetők. Évtizedekig békés, de néha erőszakos módszerekkel is 
küzdettek az autonómiáért, és bebizonyosodott, hogy ez jól működik. Kifejtette, mindenhol gondot jelent, ha az állam veszélyforrásként 
tekint a kisebbségekre – ahol ezt megoldották, például Dél-Tirolban vagy a fi nnországi svédek esetében, a kisebbségek hasznot hoznak 
az államnak, ezt kell a többséggel megértetni. A kisebbségekre vonatkozó európai törvénykezés javításra szorul – szögezte le a politikus.

Közeledés.Tamás Sándor tanácselnök és Herbert Dorfmann dél-tiroli EP-képviselő
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