Bio – agricultura, viitorul
agriculturii mondiale
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Localitatea ungară Kerekegyhaza are peste 6 mii de locuitori și se întinde pe o supraFață de 1.227 de hectare,
iar principala lor sursă de venit este agricultura. În prima zi a simpozionului, liberalii au participat la o întâlnire
cu reprezentanții Camerei de Comerț și Agricultură din zonă.
Timp de trei zile, 6-8 iunie a.c, în orașul Kecskemet, localitatea Kerekegyhaza din Ungaria a avut loc un seminar,
organizat de Organizația de Femei Liberale București, pe teme de protecția mediului. La eveniment au participat
liberale din 8 județe din România: Vâlcea, Constanța, Tulcea, Buzău, Prahova, Alba, Mureș și Suceava.
Localitatea ungară Kerekegyhaza are peste 6 mii de locuitori și se întinde pe o supraFață de 1.227 de hectare,
iar principala lor sursă de venit este agricultura. În prima zi a simpozionului, liberalii au participat la o întâlnire
cu reprezentanții Camerei de Comerț și Agricultură din zona. Agnes Barta, secretarul general al instituției mai
sus amintite, a explicat că , în Ungaria, au început să se pună baze tot mai solide ale bio – agriculturii, mai exact
ale agriculturii pe bază de produse ecologice. „Ca și România, Ungaria mai are încă foarte multe probleme de
pus la punct în ceea ce privește gestiunea deșeurilor. Sigur, ne dorim să dezvoltăm cât mai mult posibil toate
ramurile agriculturii, care are o importanță deosebită în țările membre U.E.” a spus ea. În cea de a doua zi, la

eveniment, a participat și primarul localității Kerekegyhaza, Albet Alfodi, care a explicat, tăios, că România nu
se poate aștepta la nimic odată cu integrarea în marea familie a țărilor europene. „Și în Ungaria, foarte multă
lume s-ar ﬁ așteptat să trăiască mult mai bine odată cu intrarea în U.E. Lucrurile nu stau însă , deloc așa. Și aici,
mulți trăiesc încă din salariul minim pe economie, adică vreo 200 de EURO, care nu le ajunge la mai nimic.
Ungaria a făcut destule greșeli în perioada de preaderare, a pierdut multe fonduri europene, a dat de multe ori
dovadă de neseriozitate. Sperăm ca România să învețe din greșelile noastre și suntem siguri, că țara
dumneavoastră se va integra la începutul anului viitor în U.E. Sunteți pe calea cea bună” a spus edilul-sef.
Gripa aviară a panicat și Ungaria
Kerekegyhaza a fost atestată documentar în urmă cu 100 de ani și este una din cele mai frumoase din întreaga
țară . De obicei, zonă are foarte multe probleme cu seceta, care transformă solul pentru agricultură într-unul
aproape arid. „În urmă cu 50 de ani, oamenii de aici trăiau exclusiv din agricultură. După că derea
comunismului, în zonă a început colectivizarea. Deși condițiile naturale sunt puțin favorabile agriculturii, totuși,
aici, gospodarii au reușit să devină unii dintre cei mai buni, în ceea ce privește creșterea păsărilor de curte.
Acum, avem câteva probleme cu producția de pui și curcani, pentru că și în Ungaria, există o isterie a gripei
aviare” a mai spus primarul Albet Alfodi. Localitatea este cunoscută pentru patriotismul local de care dau
dovadă cetățenii săi. Aceștia preferă produsele din zonă celor de proveniență națională sau internațională. Deși
Ungaria a devenit membră U.E. nu de foarte multă vreme, locuitorii au conștientizat încă din primul moment, că
dezvoltarea economiei înseamnă , în primul rând, o respectare riguroasă a normelor impuse de Uniunea
Europeană . Administrația locală din Kerekegyhaza, susține primarul, oferă tuturor locuitorilor consultanță și pe
probleme de agricultură și bio – agricultură. De asemenea, aceștia sunt informați în permanență în legătură cu
noutățile care apar în acest domeniu. „Administrația locală ajută gospodarii prin toate pârghiile sale: hotărâri,
planuri de urbanism pentru zonele intra și extravilane” a mai spus el.
Zvetlana Preoteasa, vicepreședintele OFL București ne-a declarat că programul se va derula în trei etape: „La
întâlnire au participat peste 50 de femei liberale din mai multe județe ale țării. Urmează ca în cea de-a a doua
etapă a proiectului primarii din câteva localități ungurești să viziteze diverse zone din România. De asemenea,
vom aduce 20 de elevi români în Ungaria pentru a vedea principiile pe care funcționează sistemul
educațional” a spus liberala.
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