
Csőlátásnak nevezi a köznyelv a gépkocsivezetők esetében 
azt a helyzetet vagy állapotot, amikor a volán előtt ülő csakis 
nyílegyenesen előre tekintve képes szemlélni a közlekedési teret, 
így az úttest jobb és bal oldalán, félreesőbb részein közlekedő-
ket, a járdán sétálókat, a kerékpározókat vagy a zebrára hirte-
len lelépőket – a túlzott előre nézési koncentrálás miatt – nem 
veszi észre, mozgásukat nem veszi számításba. Aki sokat vezet, 
jól tudja, a legtöbb veszélyforrás márpedig oldalról, a figyelmen 
kívül hagyott „oldaltörténésekből” származik. Sajnos azt kell 
mondanom, hasonló jelenség azonosítható a kisgazdák viselkedésén 
keresztül a romániai, székelyföldi mezőgazdaságon belül is. A valós 
veszélyt persze ez esetben – az iménti példánál maradva – nem a 
traktor elé hirtelen kilépő bámészkodó városi jelenti, a csőlátás az 
agrárium esetében inkább a „valahogy megtermelem, aztán majd 
valahogy eladom” leegyszerűsített beletörődéséből köszön vissza. 
Aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni – tartja is a mondás.

A szűk látókör kialakulásáért ugyanakkor nem feltétlenül 
csak a gazdák okolhatók, gyakran fordul elő ugyanis – amit sajnos 
Hargita megyében is számos példa bizonyít –, hogy a gazda pers-
pektíváit szántszándékkal szűkítik keretek közé olyan feldolgozók, 
felvásárlók, akik nem a gazdálkodók szélesebb látókörét, alterna-
tíváit mind jobban ismerő és azok közül is – saját érdekei szerint 
– mind jobban mérlegelni tudó gazdaképességek fejlesztésében ér-

dekeltek. A nyomottan tartható ár, a sakkban tartható termelő, a 
tej, a szarvasmarha vagy a pityóka átvételét egyoldalúan megszab-
ható érdek csőlátású, kiszolgáltatott, s nem egyről a kettőre haladni 
tudó gazdálkodókat kíván.

A székely ember kitartó munkabírásáról, makacsságáról, ha 
úgy tetszik, nyakas természetéről híres, ami nagy erény, még akkor 
is, ha a nyakassága miatt az átlagosnál is ritkábban hajlandó be-
ismerni tévedéseit. Tévedésből pedig – ha a mezőgazdaságban való 
boldogulás útjait keressük – be kell vallani, elég sok van. Tévedés 
azt hinni, hogy a fiataloknak továbbörökített nadrágszíjparcellák 
minden alkalommal való továbbosztása valaha is hatékony föld-
műveléshez és tisztes megélhetéshez vezethet. Tévedés azt hinni, 
hogy a negyedére vagy ötödére egymás után visszavetett saját pi-
tyóka 5-6 tonnás hektáronkénti hozama olcsóbbként kifizetődőbb, 

mint a két-három évente frissített, drága vetőmag 15-25 tonnás 
termése. De a pityóka kapcsán hasonló súlyú tévedés azt hinni, 
hogy a tavalyi évi földvégéből eladott zsákos krumpli idén is fö-
lössé teszi a pluszráfordítást igénylő címkézőt és csomagolósort. 
Tévedés a háromhetesen eladott borjúk nyomán a jószágállo-
mány két évtized alatt kiütköző lezüllesztése is.

A csőlátás ténye – e néhány kiragadott példából is látszik 
– óriási károkat tud okozni. A legnagyobb kárvallottak pedig 
maguk a gazdálkodók. Pedig nem egy kezdeményezés van, ami 

a látótér kitágítására irányul, konkrétan megfogható, megnézhe-
tő, jól bejáratott s bizonyított példákon keresztül mutatva, hogyan 
lehet két-három tehénből, 2-3 hektár pityókaföldből is élni. Nem 
agyongazdagodni, de megélni, jól élni. Minden példa viszont né-
hány gazda összefogásával, szövetkezésével kezdődik, mert ahogy 
egy fecske nem csinál nyarat, úgy egy gazda sem befolyásolja a 
felvásárlási árakat, nem kelti fel termékeire a figyelmet a piacon. 
Ahogy pedig a gépkocsivezetőknél a csőlátást is el lehet hagyni, az 
egymástól tanulást és összefogást a székelyföldi gazdáknak is szé-
gyen nélkül lehet vállalni.
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Székelyföldi lobbiiroda nyílhat brüSSzelben

A régió érdekeit artikulálnák

Körkép
társadalom

hirdetés

Csőlátás – nyakasságból
              NézőpoNt n domján levente

Június elsején közösen nyitna a há-
rom székelyföldi megye lobbiirodát 
Brüsszelben. Az intézmény műkö-
désétől az uniós alapokhoz való 
jobb hozzáférhetőséget, a térség 
népszerűsítését, illetve bizonyos, 
a régió számára nem kedvező dön-
tések tompítását remélik az erdélyi 
magyar politikusok, önkormányzati 
vezetők.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Közös lobbiirodát nyitna június 
elsejétől Brüsszelben a három 
székelyföldi megye, Hargita, 

Kovászna és Maros megyei önkor-
mányzata. Az intézmény előrelátha-
tólag a Magyar Régiók Házaként is 
ismert épületben fog működni.

Hargita Megye Tanácsa áprilisi 
ülésén el is fogadta a megyére vonat-
kozó határozattervezetet, hasonlóan 
cselekedtek a háromszéki, illetve 
Maros megyei önkormányzatok 
is. Az iroda révén közelről nyílna 

alkalom betekintést nyerni a Brüsz-
szelben készülő jogszabályokba, 
illetve arra is, hogy az ott dolgozó 
euro-bürokratákhoz információkat 
juttassanak el az iroda munkatársai 
Székelyföldről. A brüsszeli iroda fel-
adata lesz ugyanakkor összegyűjte-
ni, feldolgozni és továbbítani az EU 
intézményeivel, ezek politikájával 
kapcsolatos információkat, tájékoz-
tatni az önkormányzatokat az Euró-
pai Parlament, az Európai Bizottság, 
a Régiók Tanácsa és más EU-s in-
tézmények döntéseiről, hozzáférni 
a közösségi pályázatokhoz és támo-
gatni a helyi érdekeltségű projekte-
ket. Így például talán megelőzhetők 
vagy legalábbis tompíthatók lesznek 
a francia, angol vagy német mező-
gazdaság számára használható, ám a 
székely parasztgazdaságok helyzetét 
ellehetetlenítő döntések. 

– Annak örülök, hogy a Hargi-
ta megyei tanácstestület román ajkú 
tagjai is megszavazták a határozatter-
vezetet. A megnyíló iroda reményeink 

szerint abban is segít majd, hogy még 
több pályázati pénzt tudjunk lehívni a 
térségbe – nyilatkozta Borboly Csaba 
megyeitanács-elnök.

Sógor Csaba EP-képviselő szerint 
„a lobbisták azok, akik az előszobában 
próbálják befolyásolni a politikusokat 
a szavazások kimeneteléről”. 

– Brüsszelben hivatalosan tizenöt-
ezer lobbista tevékenykedik, de egyes 
források szerint számuk meghaladja 
a harmincezret. Kisebb közösségek, 
cégek tartanak fenn lobbiirodákat. 
Ezeknek az irodáknak az a szere-
pük, hogy megtegyék, amit esetleg 
a politikusok nem tehetnek meg, 
reklámozzák az általuk képviselt tér-
séget, hírnevet szerezzenek a régió-
nak, elmondják odakint, hogy miért 
érdemes idejönni befektetni, vagy 
turistaként idelátogatni. Emellett 
ismertetni kell Brüsszelben, hogy 
mi az, ami jó Székelyföldnek, és így 
onnan akár befolyásolni lehet a bu-
karesti döntéseket is” – nyilatkozta 
lapunknak az EP-képviselő.  

Voksoló Európai Parlamenti képviselők. Hargita, Kovászna és Maros megye közös irodája révén többet tudhatnak meg a Székelyföldről

Tisztelettel meghívjuk a 

CSíkeXPÓ 2011
nemzetközi 

kiállítás és vásárra, amelyet 
a VÁKÁR LAJOS Műjégpályán 

szervezünk meg
2011. június 2–5. között

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is szép számban jelentkez-
tek a különböző iparágakat képviselő cégek a megyeszékhelyen 
tartandó gazdasági seregszemlére.

Részletek a www.expo-har.ro weboldalon.
A csarnokban fennmaradt helyekre május 10-ig lehet jelent-

kezni.
Várjuk Önt is kiállításunkon!

CSÍKEXPÓ, 
AHOL A TERMÉK BESZÉL!

Elkezdték javítani tegnap a csíkszeredai Miron Cristea Kultu-
rális Központ erkélyét, amely alatt pénteken este majdnem tragikus 
kimenetelű baleset történt. Amint arról beszámoltunk, egy 16 éves 
csíkszeredai lány, C. A. két barátjával az épület előtt lévő padon ült, 
amikor a terasz aljáról leváló vakolatdarab a fejére esett. A 40 x 40 
cm-es törmelék súlyos sérüléseket okozott: a lányt agyrázkódással, 
nyílt koponyatöréssel és hátgerincsérüléssel szállították a sürgősségi 
osztályra, majd onnan a sebészetre. Sérülései miatt a hétvégén átszál-
lították őt a marosvásárhelyi idegsebészetre, ahol tegnap nem sikerült 
fejleményeket megtudnunk egészségügyi állapotáról.  fotó: mihály lászló


