
"A III. Magyar Vidék Napja, a vidék ünnepe." 

Harmadszor rendeztük meg országos vidékfejlesztési seregszemlénket a Vajdahunyadvárban. 
Idén a jó példák, a belföldi és nemzetközi kapcsolatépítés, és természetesen az új Kormány 
által képviselt új irányok álltak az előadások témaválasztásainak középpontjában. Idén a 
vidékfejlesztési tárca élén álló Fazekas Sándor miniszter úr is tiszteletét tette az eseményen, 
beszédet intézve a jelenlévőkhöz. A nyitányként, a nap megalapozásaként tartott előadásban 
"a vidék ünnepének" hívta a Magyar Vidék Napját, melyre szükség van, mint minden 
ünnepre, melyek vendégfogadóként állnak a hosszú és sokszor kimerítő utazásban megfáradt 
vándor rendelkezésére, hogy nyugodt körülmények között megpihenjen, visszagondolva a 
megtett útra, és egyben, hogy megtervezze a következő szakaszt. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a vidékfejlesztés kiemelt stratégiai ágazat Európában. A honi prioritási lista élén a 
mikrovállakozások fejlesztése áll, a helyi fajták, hungarikumok erősítése, a minőségi helyi 
termékek előállítói, családi vállalkozások. Már számos lépést tett az új kormány abba az 
irányba, mely ezeknek az elveknek felel meg. 55 idevágó új törvényt hoztak. A másodlagos 
élelmiszervizsgálattal fokozzák a magyar családok asztalaira kerülő ételek biztonságát. A 
módosított közbeszerzési törvény révén sikerült elérni, hogy helyi termékeket 
vásárolhassanak a közintézmények, így az iskolák, óvodák. Hamarosan feláll a Nemzeti 
Földalapkezelő mely tisztázza a földek tulajdonjogait és segít a családok, fiatalok földhöz 
juttatásában. A külföldiek földvásárlásának engedélyezését még további három évvel 
elhalasztó moratórium is a hazai érdekeltek védelmét szolgálja. A jövő két legfontosabb 
kihívása is (mint minden egyéb a vidékfejlesztés területén) szorosan összefügg az EU-val: a 
KAP jövője és hazánk, mint soros EU elnök. A kettő összekapcsolódik: hazánknak 
kulcsszerepe lesz abban, hogy a KAP forrásai a jelenlegi szinten maradjanak, és, hogy az 
egyre fenyegetőbb élelmezésbiztonsági kérdéseket kellő súllyal kezelje a nemzetközi 
szervezet. Artur Lawniczak, a lengyel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 
helyettes államtitkára előadása elején hangsúlyozta, hogy az emberek életében az egészségnek 
kellene központi szerepet kapnia, jelenleg mégsem kezeljük méltó módon az ételeket, amiket 
fogyasztunk. Az emberek nem tudják, hogy mi az a KAP, hogy ez a megfelelő eszközünk 
arra, hogy ezt a biztonságot megteremtsük, fokozzuk. A továbbiakban Lengyelország EU-
tagságának vidékfejlesztési tapasztalásairól beszélt, a legfontosabb álláspontokról, országaink 
közös érdekeiről - melyeket együtt képviselhetünk az EU előtt. Az együttműködés egyébként 
formális keretet is kapott egy megállapodás aláírásával, melyre rögtön az előadás után, a 
Vajdahunyadvár egyik kisebb termében került sor, míg a konferencia programja tovább haladt 
közben. "A lengyelek 3-4 évvel előttünk járnak a globalizáció káros hatásai elleni harcban" - 
jegyezte meg reagálva az előző előadóra Font Sándor, a Mezőgazdasági Bizottság elnöke. Ő 
az idénymunka szabályozásainak egyszerűsítéséről, és annak hátteréről, hatásairól beszélt. A 
változások lényege, hogy csökkennek a járulékok, egy éven belül az eddiginél többet lehet 
mezőgazdasági idénymunkát végezni, és lebontották a felesleges bürokratikus terheket, az 
előzetes intézkedés után akár sms-ben is le lehet rendezni a bejelentést. A délelőtti szekcióban 



még három további előadás hangzott el, míg délután már a gyakorlatibb történetek, a vidéken 
tevékenykedő személyiségek tapasztalataira került a hangsúly. 
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