
→ A székely gazdák szá-
mos területen mintaként 
szolgálnak a délvidéki, 
felvidéki, kárpátaljai gaz-
dák számára, gondoljunk 
csak a Székely termék, 
Góbé termék védjegyek-
re, vagy az összefogás, 
szövetkezés jó példáira 
Székelykeresztúron, Csík-
csomortánban.

A magyar–román agrár-
kapcsolatok jól teljesítettek 
az elmúlt években. Ennek 
köszönhetően a magyar 
kormány sikerrel fejlesztette 
erdélyi falugazdász-hálózatát, 
és eredményes volt a négy éve 
indult erdélyi gazdaságfejlesz-
tési program is. A felmerülő 
gondokat magyar–román 
gazdasági vegyes bizottság 
vizsgálja. A magyar–magyar 
együttműködésről, a bővülő 
agrárexportról és az uniós ag-
rártámogatási kilátásokról Be-
lánszky-Demkó Zsolt helyettes 
államtitkárral beszélgettünk, 
aki az Agrárminisztérium 
Nemzetközi Kapcsolatokért 
Felelős Helyettes Államtitkár-
ságát vezeti. Ide tartozik a kül-
honi magyarsággal foglalkozó 
Kárpát-medencei Együttmű-
ködések Főosztálya is.
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Milyen feladatokat lát el az Ag-
rárminisztérium keretében műkö-
dő Kárpát-medencei Együttműkö-
dések Főosztálya?

Az Agrárminisztérium 2012-ben 
kezdte el kiépíteni az érdekvédel-
mi tevékenységet is ellátó külhoni 
magyar civil agrárszervezetekkel 
való együttműködést. Azóta tu-
datos építkezés folyik, amelynek 
eredményeképpen mára a külhoni 
magyar agrárium teljes spektru-
mában tudunk segíteni, beleértve 
a helyi szervezeteket, az agrárok-
tatást, valamint ennek elméleti 
és gyakorlati oldalát, a felnőtt-
képzést, a gazdaságfejlesztést és 
számtalan más területet. Alapvető 
különbség a 2010 előtti időkhöz 
képest, hogy nem magyarországi, 
hanem összmagyar agrárpoliti-
kában gondolkodunk. A sokrétű 
feladatot 2014-től önálló osztály, 
2018 óta pedig önálló főosztály, a 
nemzetközi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár irányítása 
alatt működő Kárpát-medencei 
Együttműködések Főosztálya vég-
zi a téma iránt elhivatott munka-
társak bevonásával.

Milyen tapasztalatai vannak az 
erdélyi magyar gazdák boldogulá-
sáról?

Egyre kedvezőbbek. A vá-
laszhoz érdemes tudnunk, hogy 
számítások szerint Földünk né-
pessége néhány évtizeden belül 
elérheti a kilencmilliárd főt. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a je-
lenleginél nagyságrendekkel több 
élelmiszert kell termelni ahhoz, 
hogy megfelelő mennyiségű és 
minőségű, vagyis egészséges és 
biztonságos táplálék jusson az 
emberek asztalára. A tömegter-
melés mellett tehát fölértékelőd-
nek a háztáji adottságok, amelyek 
Erdélyben kiválóak. A föld nem 
vándorol el, a belőle termő élelmi-
szer pedig nélkülözhetetlen eleme 
az emberiség, így a magyarság 
megmaradásának is. Az erdélyi 
emberre különösen igaz, hogy 
megbecsüli az anyaföldet, mert 
tudja, hogy számos generációnak 
biztosított már megélhetést. Ne-
künk többek között az a dolgunk, 
hogy ebben a küzdelmében, hi-
vatásában a segítségére legyünk. 
A koronavírus-járvány közben és 
után is felértékelődik az élelmi-
szeripari függőségek csökkentése, 
és az önellátó, problémamegoldó 
képességek visszaszerzése. Az ag-
rárium kiemelten fontos eszköztár 
kiegészítve a fenntartható erdő-
gazdálkodással, amely magas 
életminőséget tud biztosítani az 
erdélyi ember számára. Otthont 
lehet vele teremteni, értelmet adni 

az életnek. Nehéz feladat, mert 
kreativitás és szaktudás kell ah-
hoz, hogy piacképes, egészséges 
terméket lehessen előállítani.

Lát-e pozitív elmozdulást a pi-
acra történő termelésben? Jobban 
meg tudnak élni az erdélyi gazdák 
a mezőgazdaságból, mint egy-két 
évtizeddel ezelőtt?

Bár van hova fejlődni, de egyre 
több pozitív jelet látunk, hogy csak 
néhány példát említsek. A védje-

gyek megjelenése – Székely ter-
mék, Góbé termék, a Partiumban 
a Szatmári termék – mind-mind a 
helyi termékek előnyben részesíté-
sét és fogyasztását javasolja az em-
bereknek. Egyre több ellátási lánc-
cal lehet találkozni és terjednek 
az internetes értékesítési felületek 
– például a www.szekelytermek.
ro –, továbbá a helyi termékeket 
kínáló üzletek Kolozsváron és Szé-
kelyudvarhelyen. „Az egységben az 

erő” szellemében egyre több helyen 
fognak össze a gazdák. A közösség 
alapú gazdálkodás szép példá-
it láthatjuk Székelykeresztúron, 
Kézdivásárhelyen, Szépvízen vagy 
a Nagykárolyhoz közeli Csanálo-
son. Az összefogás szellemében 
készített termékek mind szélesebb 
piacokon terjednek. Az emberek 
kezdik felismerni, hogy a sokszor 
olcsóbb importtermék kiváltható a 
hazai, azon belül is a helyi termé-
kek megvásárlásával. Ezzel saját 
közösségeiket, térségüket erősítik, 
ugyanis a helyi termelésnek és fel-
dolgozásnak köszönhetően meg-
maradnak a munkahelyek, vagy 
éppen újak jönnek létre. Legyünk 
büszkék a helyire, a magunkéra! 
Becsüljük meg a sajátunkat, és vá-
lasszuk azt, amelyről tudjuk, hogy 
miből, milyen összetevőkből ké-
szült, nem pedig a bizonytalan for-
rású és összetevőjű alacsonyabb 
minőségű olcsóbb terméket. A jö-
vőben is nemzedékek sorsa függ 
attól, hogy a földműveléssel foglal-
kozók boldogulni tudnak-e szülő-
földjükön.

Erdélyben négy éve indították el 
a gazdaságfejlesztési programot. 
Mi áll ennek a kezdeményezésnek 
a hátterében?

A program a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium szervezésé-
ben működik. A polgári kormány 
mindig is teljes magyar nemzetben 
gondolkodott, amely esetünkben 
nem azonos az anyaországgal, 

ugyanis annál jóval szélesebb, tá-
gabb kört ölel fel. Ennek egyik első 
és legfontosabb megnyilvánulása-
ként a korábbi Alkotmányban a ha-
táron túli magyarok kapcsán meg-
fogalmazott „felelősséget érez” 
kitétel helyett az új Alaptörvény-
ben a „felelősséget visel” kifejezés 
szerepel. Ez jelentős különbség. A 
felelősségvállalás jellemzi a kor-
mány valamennyi nemzetpolitikai 
cselekedetét. Az ország elmúlt idő-
szakban végzett munkájának kö-
szönhetően gazdaságunk immár 
van olyan erős, hogy a nemzetben 
gondolkodás elvét a gyakorlatba is 
átültethetjük, és a 2010 utáni évek 
nemzetpolitikáját jellemző kultu-
rális és oktatási támogatásokon 
túlmenően a külhoni magyar csa-
ládokat – egyebek mellett gazda-
ságfejlesztési programokon keresz-
tül – közvetlenül is támogathatjuk. 
Valamennyi érintett térségben, így 
Erdélyben is a program kedvezmé-
nyezettjei meghatározó részben az 
agrárágazat szereplői. Ez érthető, 
hiszen a magyarság döntő hánya-
da vidéken él, és jelentős része az 
agráriumból, mezőgazdaságból, 
a földből tartja el családját. Mi-
vel a föld helyben van, a program 
révén elnyert támogatások, és az 
ezekből megvalósuló beruházá-
sok helyben hasznosulnak, így 
megvalósul a kormány elsődleges 
nemzetpolitikai célja, a határon 
túli magyarság szülőföldön való 
megmaradásának és boldogulásá-
nak előmozdítása.

Milyen tapasztalatai vannak az 
erdélyi falugazdász-hálózatról?

Ugyanezt a célt szolgálja az Ag-
rárminisztérium által tavaly széles 
körben elindított Kárpát-medencei 
Falugazdász Program is. Az agrár-
tárca kapcsolati hálójába tartozó 
mezőgazdasági civilszervezetek 
a kapcsolattartó, információá-
tadó és érdekvédelmi szerepkörön 
túlmenően foglalkoztatják azt a 
több mint száz – Erdély-szerte 62 
fő – falugazdászt, akinek az egyik 
legfontosabb feladata az EU-s 
támogatások lehívásához szük-
séges pályázati segítségnyújtás. 
A források révén agrárvállalkozá-
sok fejlesztésére nyílik lehetőség, ez 
munkahelyeket teremt, és beindít-
ja egy-egy magyarlakta kistérség, 
helyi közösség gazdasági életét.

Intenzív paradicsomtermesztés egy Maros megyei gazdánál. Jó úton halad az agrárágazat felzárkóztatása
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→ A vélemény nem tény – Rostás Szabolcs publicisztikája
→ Hetzman Róbert: Nem csak a harangszó, a néma csend is üzenet
→ Mintha súlyos bűnök után vezekelnénk – beszélgetés Szilágyi Enikő színművésszel, énekessel




