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Kolozsvári székhellyel január 8-án megalakult az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek Szövetsége,
melyet 16 erdélyi, kistérségi gazdaegyesület hozott létre. Az EMGESZ vezetői a mai nap folyamán
további 5 egyesület csatlakozási kérelmét fogadják el, így a Szövetség 21 tagúra bővül. A január
19-én, Kolozsváron, megtartott sajtótájékoztatón kiderült: a Szövetség elsősorban érdekérvényesítő
és a gazdák munkáját segítő tevékenységet kíván végezni.
Jakab Ernő, az EMGESZ elnöke kijelentette: a Szövetség létrehozásának fő célja az volt, hogy a
kistérségekben eredményesen működő gazdaegyesületeket egy szervezetbe tömörítse, s így átfogó
érdekérvényesítő munkát végezhessenek. Jakab elmondta: a Szövetség vezetésében szerepet
vállalt továbbá Csomortányi István, Partiumért, Hupka Félix, Közép-Erdélyért, Csomós Attila, Maros
megyéért, valamint Tiboldi László, Hargita és Kovászna megyékért felelős alelnökök.
„Sokszor tapasztaljuk, hogy az erdélyi magyar gazdák érdekképviselete hiányos, s ezt az űrt
igyekeztünk pótolni az EMGESZ megalapításával. Egy olyan szervezet létrehozására volt szükség,
mely – a magyarországi példákhoz hasonlóan – szakemberek bevonásával segít az erdélyi
gazdáknak, dolgozzanak azok a mezőgazdaság bármely ágazatában” – mondta Csomortányi István,
majd hozzátette: az EMGESZ legtöbb tagszervezetének eddig is jó kapcsolatai voltak a
magyarországi szakminisztériumokkal, s ezeket a kapcsolatokat a Szövetség keretein belül csak
még inkább kiszélesíthetik. Az EMGESZ alelnöke elmondta: kérelmezni fogják felvételüket a
Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumába is, s terveik között szerepel a szakmai
tanácsadáson túl, tanulmányutak és képzések szervezése, valamint az erdélyi magyar gazdák
átfogó kataszterének elkészítése is. „Az erdélyi gazdakataszter elkészítésének egy részét a
kistérségi szervezeteink már elvégezték, a meglévő adatokat összesíteni kell. 25 éves adósságot
pótolunk ezzel, s végre tiszta képet alkothatunk az erdélyi magyar gazdák valós létszámáról és
helyzetéről” – mondta Csomortányi.
Tiboldi László elmondta: az EMGESZ-hez csatlakozott egyesületek szoros együttműködésben
kívánnak dolgozni, segítve a fiatal gazdák munkáját, ezáltal pedig megkönnyítve a szülőföldön való
maradást. „A Budapest—Bukarest—Brüsszel tengelyen mozogva kell kifejtenünk érdekérvényesítő
tevékenységünket. Elsősorban a meglévő pályázati lehetőségekről kell informáljuk tagságunkat,
valamint az ezeken a kiírásokon való részvételüket kell segítenünk a már említett szakmai
tanácsadással, s a különböző mezőgazdasági ágazatokhoz rendelt szakmai továbbképzésekkel.
Vissza kell adni a tisztességes munka megbecsülését, s ennek egyik jó módja, ha valódi
életpálya-modellt láthatnak a fiatal mezőgazdászok is az erdélyi föld megművelésében” – jelentette
ki Tiboldi.
Jakab Ernő EMGESZ-elnök elmondta: a közeljövőben a Szövetségen belül létrejönnek a különböző
művelési és termelési ágazatok szerinti szakosztályok, valamit fontosnak látják pályázati irodák
létrehozását, továbbá termelési és értékesítési szövetkezetek megalapítását is.
A sajtótájékoztató végén Csomortányi István hozzátette: a Szövetség egyértelműen a

gazdaszervezetek összefogására jött létre, szívesen együttműködnek bárkivel, aki az erdélyi
magyar gazdák helyzetét és segítését prioritásként kezeli, hiszen elvégzendő feladat jut
mindenkinek. Ennek szellemében várják a további csatlakozókat.
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