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Megnyitották a képviseletet

Székelyföld értékeit és érdekeit 
képviseli a lobbiiroda

székelyföld értékeinek és ér-
dekeinek promoválására hozott 
létre irodát Brüsszelben Hargi-
ta és kovászna megye tanácsa. 
az irodát, amely sok ellenérzést 
váltott ki a román politikusok-
ban, valamint kisebb diplomáci-
ai zűrzavart is okozott Románia 
és Magyarország között, teg-
nap meg is nyitották a Magyar 
Régiók Házában. Az iroda az 
első félévben megismertetésé-
re kell figyeljen, ezután lehet 
majd igazi lobbitevékenységről 
beszélni.

hírösszefoglaló

Megnyitották tegnap a 
Székelyföld brüsszeli 
képviseleti irodáját a 

Magyar Régiók Házában. A ven-
dégek listája nem rövidült meg, 
és a megnyitón tegnap ott volt 
Semjén Zsolt magyar miniszter-
elnök-helyettes is, annak ellenére, 
hogy a román külügyminisztéri-
um arra kérte a magyar hatóságo-
kat, ne képviseltessék magukat a 
rendezvényen. Theodor Baconschi 
egy tévéadásban egyébként azt 
nyilatkozta, hogy csak létező ad-
minisztratív entitások nyithatnak 
képviseletet az Európai Unió fővá-
rosában. „Brüsszelben olyan terü-
leti-közigazgatási egységek tarta-
nak fenn irodát, amelyek valóban 
léteznek. Texasnak például jogosan 
működik képviselete, hiszen ezen 
a néven valóban létezik amerikai 
szövetségi állam. Elképzelhetőnek 
tartom például Burgundia bejegy-
zését is, mivel francia régióról van 
szó, de úgy vélem, hogy nem le-
hetne Burgund Hercegség néven 
képviseletet nyitni, mivel egy ilyen 
államalakulat több mint ötszáz 
évvel ezelőtt létezett” – mondta a 
miniszter. Ezzel szemben Semjén 
Zsolt a megnyitón elmondta, 
hogy „a székelyföldiek képviselete 
Brüsszelben a legtermészetesebb 
dolog a 21. században”. Hozzátet-
te: ami a székelyeknek javára válik, 
az Romániának is hasznos. 

A lehetőségeket jeleníti meg
A megnyitón a kezdeményezők, 

Borboly Csaba és Tamás Sándor me-
gyei tanácselnökök mellett részt vett 
Péter Ferenc, a Székelyföldi Önkor-
mányzati Tanács elnöke is. Amint a 
résztvevők kiemelték, az irodát azzal 
a céllal hozták létre és működtetik, 
hogy Székelyföld sajátos érdekeit, 
gazdasági és turisztikai lehetősége-
it segítse megjeleníteni az Európai 
Unió döntéshozó fórumain, ezál-
tal elősegítve a térség fejlődését. Az 
iroda működése egyelőre időszakos 
lesz, mivel Románia nem tartozik a 
Schengen-övezethez, és ez alapján a 
román állampolgárok egy fél évben 
legtöbb kilencven napot tölthetnek 
ott munkajogi kötelékek nélkül. 
Így a két legforgalmasabb időszak-
ban fog működni a képviselet: áp-
rilis elejétől június végéig, valamint 
szeptember közepétől december 
közepéig. Az irodát a két megyei 
tanács szakemberei közösen fogják 
működtetni. 

„Fel kell zárkóztatni 
az elmaradott vidékeket”
Borboly Csaba, Hargita Me-

gye Tanácsának elnöke beszédében 

hangsúlyozta: „Úgy gondoljuk, 
hogy a kelet-közép-európai orszá-
gok, különösen a vidéki térségek 
problémáinak megoldására nincs 
ma receptje az Uniónak, s ennek az 
irodának azért kell dolgoznia, hogy 
a vidéki szegénység, a leszakadás 
felszámolását szolgáló európai ösz-
szefogás mielőbb megszülessen, s a 
kelet-közép-európai vidék, a falusi-
as térségek felzárkóztatását szolgáló 
program induljon.” Tamás Sándor, 
Kovászna Megye Tanácsának elnö-
ke szerint: „A néma gyermeknek az 
anyja se érti a szavát. Hiába vannak 
csodálatos erdőink, ritka vadállata-
ink, friss és egészséges vizű forrása-
ink, ha senki nem tud róla. Székely-
föld sokat tud nyújtani, csak először 
meg kell ismertetni a nagyvilággal.”

Az eseményen jelen volt Sógor 
Csaba európai parlamenti képvi-
selő, Székelyföld képviseletében 
pedig a tanácselnökök mellett De-
meter János és Henning László, 
Kovászna Megye Tanácsának alel-
nökei; Sófalvi László, Hargita Me-
gye Tanácsának alelnöke; Birtalan 
József Hargita megyei megyemene-
dzser és Becze István Hargita me-
gyei tanácsos.

Ország – világ

saját pénzén képviselte székelyföldet

„Nagyon fontos egy ilyen lobbiiroda működtetése. Államtitkárként so-
kat járok Brüsszelbe a vidékfejlesztési kérdések megvitatására, minisz-
tertanácsokra, az új agrárpolitikáról szóló tanácskozásokra, és tudom, 
hogy mennyire fontos a bizottság szakemberei vagy a képviselők eseté-
ben, hogy milyen információjuk van adott kérdésekben, mennyire van 
elmagyarázva nekik pontosan bizonyos problémákban az igazán fontos 
aspektus. Hiszen az információk alapján döntenek, és mi itt kell legyünk, 
el kell mondjuk az álláspontunkat, ez az egyike a legfontosabb tapaszta-
latoknak, amiket brüsszeli tevékenységem során szereztem” – nyilatkozta 
lapunknak Székelyföld képviseletének megnyitása kapcsán Tánczos Bar-
na mezőgazdasági államtitkár, aki saját költségén utazott ki a kedd esti 
rendezvényre, amikor egy állófogadáson mutatták be vendégeiknek az 
irodát és Székelyföldet a kezdeményezők. „Székelyföldi politikusként 
belátom, mennyire fontos, hogy régióként képviseljük magunkat, látom, 
hogy Brüsszelben milyen fontosságot tulajdonít a szokásjog a képviseleti 
szintnek” – tette hozzá Tánczos. Elmondta, az iroda legalább fél évig arra 
kell majd koncentráljon, hogy megismertesse magát, ezután lehet majd 
eredményeket is elvárni az ott dolgozó szakemberektől. 

Megnyílt a székelyföld képviseleti iroda Brüsszelben


