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Közel három hónapnyi terep-
munka után pénteken véget 
ért az általános mezőgaz-

dasági összeírás. A május 10-étől 
július 30-áig tartott terepmunkák 
során majdnem félezer kérdezőbiz-
tos és koordinátor vette lajstromba 
a Hargita megyei gazdaságokat, 
illetve mezőgazdasági tulajdo-
nokat. Mint arról Romfeld Zsolt, 
a Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Igazgatóság vezetője tájékoztatta 
lapunkat, a megyében feltérképez-
ték az összes gazdaságot, határidő-
re befejezték a terepmunkát – ez 
egyébként országszerte is hason-
lóan történt. A megyében mintegy 
71 ezer gazdaságról és mezőgazda-
sági tulajdonról vették fel a szük-
séges adatokat. Nem mindenhol 
ment ez zökkenőmentesen, voltak 
olyan tulajdonosok, akik kezdet-
ben nem voltak együttműködők, 
mert nem tudtak semmit az össze-
írásról, annak céljáról és jelentősé-
géről, illetve arról sem, hogy ez az 
ő javukat is szolgálja. „Megtörtént, 
hogy közbe kellett lépjünk és el-
beszélgessünk az illetővel, és meg 

is oldódtak ezek a helyzetek. Nem 
volt cél, hogy szankcionáljunk bár-
kit is” – fogalmazott Romfeld Zsolt. 
Nem is volt szükség büntetésekre, 

ilyen problémás eset is csak né-
hány volt, többnyire elzárt helye-
ken, ahol a gazdák tájékozatlanok 
voltak. „Egyszerű emberekről van 

szó, akik kemény munkával kere-
sik a pénzt” – mondta az érintet-
tekről az igazgató.

„Lesznek érdekességek”

Az általános mezőgazdasági össze-
írás papíralapú adatrögzítését idén 
felváltotta a digitális adatbevitel, a 
kérdezőbiztosok táblagépekbe ír-
ták be a szükséges adatokat. Ezek 

egy központi szerverre kerültek, így 
egyelőre a fontosabb változásokat 
sem lehet még látni a korábbi, tíz 
évvel ezelőtt készült összeírás ered-
ményéhez képest – mondta el kér-
désünkre Romfeld Zsolt. „Lesznek 
érdekességek, hiszen minden tíz év 
után vannak változások, és beke-
rülnek majd azok is a rendszerbe” 
– fűzte hozzá, megjegyezve, hogy 
erről leghamarabb ősszel lesznek 
elérhetők az információk. Az elsőd-
leges adatfeldolgozást ugyanis ősz-
re végzi el a statisztikai hivatal, év 
végére pedig teljesen feldolgozzák a 
begyűjtött információkat, és közzé 
is teszik az eredményeket. 

Az általános mezőgazda-
sági összeírás azért jelentős 
felmérés, mert az összesí-
tés eredményeit használják 
majd az országos és európai 
uniós agrárpolitikai stra-
tégiák, illetve a támogatási 
programok kidolgozásánál az el-
következő tíz évben. Éppen ezért 
számtalan tényezőre kiterjed az 
összeírás: a terület beazonosítá-
sára szolgáló adatokat, a földeken 
megtermesztett növénykultúrákat, 
a mezőgazdasági gépparkot és a há-
ziállat-állományt is lajstromozza, 
ugyanakkor arról is adatokat gyűj-
töttek a kérdezőbiztosok, hogy az 
adott gazdaságban hányan dolgoz-
nak, milyen termékeket állítanak 
elő, és hogy megélhetési gazdálko-
dást folytatnak-e vagy csak kedv-
telésből, saját felhasználásra ter-
melnek. Ezeket az adatokat minden 
gazdaság, illetve mezőgazdasági 
tulajdon esetében begyűjtötték.

Feltérképezett mezőgazdaság
Tíz éve nem készült olyan átfogó felmérés az agrárszektorról, mint most

Szénacsinálás. Hargita 
megyében mintegy 71 ezer 
gazdaságról és mezőgazdasági 
tulajdonról készült átfogó 
felmérés
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KORPOS ATTILA

Becze István, a Székely Gazdaszer-
vezetek Egyesületének (SZGE) 

elnöke a találkozón azt méltatta, 
hogy az egyesület továbbra is a Ma-
gyarországról érkező támogatottság 

kiváltságos helyzetében van. 
Kitért a Magyarok Kenyere 
– 15 millió búzaszem elne-
vezésű programra, amely 
még 2010-ben indult. Ahogy 
az elnök részletezte, a prog-
ram részeként 2019-ben 
56 tonna, 2020-ban pedig 
közel 100 tonna búzát gyűj-

töttek be majdnem ezer gazda 
részvételével adomány formájában. 
„Hetvenhét helyszínre jutott el ezek-
ből a gabonákból, ami Székelyföld 
viszonyításában nagy eredmény, a 

Kárpát-medencét felölelő program 
pedig máshol is jól teljesített” – jelez-
te. Közölte, nemrégiben felmérést ké-
szítettek a fi atal pályakezdő gazdák 
körében, az 500 regisztrált többsége 
azonban nem szövetkezeti tag, ami 
jelentős hátrány a fi nanszírozások 
elnyerésében. Nagyobb mértékű a 
pályázati összeg, ha egy szövetkezet 
részese a gazda. Minél több mezőgaz-
dasági pályázat elnyerésében szeret-
nénk segíteni őket szakmai tanácsok-
kal – fejtette ki.

Kiöregedő társadalom

Jakab István, a Magyar Országgyű-
lés alelnöke, a MAGOSZ (Magyar 
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 
Szövetsége) elnöke közölte, a ma-
gyar törvényhozásban minden, az 
agrárszektort érintő módosításban 
szem előtt tartják a külhoni gazdák 

érdekeit. „Az anyaország számára 
kiemelten fontos, hogy a Kárpát-me-
dence magyarsága a szülőföldjén 
boldogulni tudjon” – mutatott rá, 
hozzátéve, hogy ennek érdekében az 
anyaországi szakmai szervezetek a 
külhoni kapcsolatok kialakítását és 
az agrártapasztalatok megosztását 
helyezték előtérbe. „Komoly gondot 
jelent világszerte, hogy az agrárter-
melői kör kezd elöregedni, ugyanak-
kor kevés fi atal választja a mezőgaz-
daságot. Részünkről az az első lépés, 
hogy tisztességes párbeszéddel és 
igényfelméréssel kell a fi atalsághoz 
fordulni” – mutatott előre az elnök. 
Úgy fogalmazott, ennek eredménye-

ként az SZGE eredményesen fogta 
össze a helyi gazdaszervezeteket.

Bizonyítékként felhozta a pá-
lyakezdő gazdák körében készített 
felmérést, amelyet úgy értékelt: olyan 
pontokra is kitértek benne, amelyeket 
ő is gyakorlatba szeretne ültetni Ma-
gyarországon. Jelezte, ami náluk jó és 
bevált módszer a gazdálkodásban, azt 
szívesen adják át a helyi gazdáknak, 
ilyenek a technológiai rendszerek, a 
vetőmagtermesztés és a legfrissebb 
agrárkutatások. A Magyarok Kenyere 
programmal kapcsolatban rámuta-

tott, azt nem a politika hozta létre, ha-
nem a magyarság akarata. „A búzák 
összeöntése után hozzáadjuk a paraj-
di sót, majd a mindig más területről 
érkező kovászt, végül pedig a Tisza 
forrásából a vizet. Tíz tonnával indult 
útjára tíz éve, ma már egy nemzetet 
fog össze” – fogalmazott az esemény-
ről, amely idén augusztus 6-án Ópusz-
taszeren lesz megtartva. Hozzátette, 
az első évben a megmaradt lisztet a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány kapta 
meg adományként az általuk nevelt 
több ezer gyerek étkeztetése céljából.

A külhoni gazdák érdekeit is szem előtt tartják az agrármódosításoknál
• A Kárpát-medencei gazdaszervezetek együttműködése sikeres irányba indult el az 
elmúlt években – Erdélyből a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete is részese ennek, 
látogatásának apropójaként erről beszélt a sajtó képviselőivel Jakab István, a Magyar 
Országgyűlés alelnöke szombaton Csíkszeredában.

• Mezőgazdasági szempontból az elmúlt évtized legfontosabb felmérése ért véget 
pénteken országszerte. Az általános mezőgazdasági összeírás során a terepmunkát 
végző több száz kérdezőbiztos csak Hargita megyében mintegy 71 ezer gazdaságot, 
illetve mezőgazdasági tulajdont térképezett fel. Az összeírás feldolgozott adatai az 
elkövetkező évtized romániai mezőgazdaságot érintő európai uniós agrárpolitikai 
stratégiáinak alapjául szolgálnak majd.

A Magyarok Kenyere nem ismer határokat
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