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H I R D E T É S

 » SZUCHER ERVIN

Hatékonynak bizonyult a ma-
rosvásárhelyi városháza és 

a fennhatósága alá tartozó la-
kosság-nyilvántartó hivatal ta-
valy kísérleti jelleggel bevezetett 
humanitárius kezdeményezése. 
A hatóság illetékesei házhoz men-
tek a személyazonossági igazol-
vány elkészítése vagy felújítása 
céljából azokhoz a személyekhez, 
akik egészségügyi okokból nem 
tudtak személyesen megjelenni 
a hivatalban. A hatóság munka-
társai a mozgásképtelen szemé-
lyektől otthonukban vették át a 
személyazonossági kártya kibo-
csátásához szükséges iratokat, il-
letve ott készítették el a fényképet.

A szolgáltatás nem jár több-
letköltségekkel, és idén is foly-
tatódik – tájékoztatta lapunkat 
Claudia Trif ügyvezető igazga-
tó. Az érintetteknek mindössze 
egészségügyi állapotukat bizo-
nyító okirattal, azaz a rokkant-
ságfokozati besorolási bizonyít-
vánnyal vagy a háziorvos által 
kiállított dokumentummal kel-
lett igazolniuk mozgásképtelen-
ségüket. Az intézkedés nyomán 
az elmúlt év folyamán 217 kérést 

regisztráltak, melyek magánsze-
mélyektől, egészségügyi vagy 
szociális intézmények részéről 
érkeztek. A hatósági kiszállások-
nak köszönhetően 430 személyt 
kapott új személyazonossági 
igazolványt. Ily módon huszon-
két olyan esetet is sikerült meg-
oldani, amikor felmerült annak 
veszélye, hogy újszülöttet hagy-
nak a kórházban: személyazo-
nossági igazolványt bocsátottak 
ki az egészségügyi intézményben 
tartózkodó édesanyának, és be-
jegyezték a csecsemőt.

A mozgásképtelen személye-
knek nyújtandó ok mány-kiállítási 
segítséget a maros vá sárhelyi la-
kosság-nyilvántartó hiva talnál 
lehet igényelni; a kezdeménye-
zésről bővebb felvilágosítást 
a 0265-250391-es telefonszámon 
lehet kérni. A törvényes előírá-
sok szerint a lejárt érvényességű 
személyazonossági igazolványok 
cseréjét az érvényességi határidő 
előtt legtöbb 180 és legkevesebb 
15 nappal kell kérni az illetékes 
hivatalban. Maros megyében 
több ezren nem rendelkeznek 
érvényes személyi okirattal – zö-
mük azért, mert elmulasztották 
kicserélni irataikat.

Igazolványkészítés otthon

Gyakorlatilag a nulláról kell 
kezdeni a mezőgazdasági 
szakoktatás átszervezését, 
hiszen az elmúlt évtizedek-
ben a teljes infrastruktúrát 
„szétverték” – fi gyelmeztet-
nek a Krónikának nyilatko-
zó érintettek. Ma jól képzett 
szakemberekre van szükség, 
akik lépést tudnak tartani a 
technológia fejlődésével.

 » BÍRÓ BLANKA

A z agrárminisztérium alá-
rendeltségébe kerülhet-
nek a mezőgazdasági 

szakközépiskolák, a szenátus 
már megszavazta az erre vonat-
kozó tervezetet. A lapunk által 
megszólaltatott szakemberek 
szerint a pluszfi nanszírozásnak, 
az átszervezésnek, a hosszú távú 
stratégiának hamvaiból kellene 
felélesztenie a mezőgazdasági 
képzést. Petre Daea mezőgaz-
dasági miniszter a minap úgy 
nyilatkozott, összeállítottak egy 
listát azokról az iskolákról, me-
lyeket támogatnának. Vélemé-
nye szerint az ágazatban jól kép-
zett, felkészült szakemberekre 
van szükség, ugyanakkor olyan 
közpolitikára és programokra, 
melyek a mezőgazdaság felé irá-
nyítanák a fi atalokat – fel kell ké-
szülni a nemzedékváltásra.

Óhatatlanul növelni kell
a vonzerőt
Kiss Imre Kovászna megyei 
főtanfelügyelő lapunknak el-
mondta, harminc év alatt tel-
jesen elsorvadt az agrárszak-
oktatás, a folyamat már a 
kom munizmusban elkezdődött. 
„Kompromittálódott a mezőgaz-
dasági szakképzés, összemosták 
a gyenge eredményekkel; ami-
kor a kilencvenes években bein-
dult a versengés a tanintézetek 
között, már egyre kevesebben je-
lentkeztek, megalázónak tartot-

ták, hogy mezőgazdasági szak-
iskolába járjanak, így lassan 
elsorvadt ez a szakoktatás” – írta 
le a jelenséget a főtanfelügyelő. 
Kovászna megyében ma már 
csak mezőgépész képzés zajlik, 
Sepsiszentgyörgyön és Kézdivá-
sárhelyen indul fél-fél osztály, 
ugyanakkor Kézdivásárhelyen 
állategészségügyi technikust ké-
peznek, de az agráriumhoz köz-
vetlenül kapcsolódó szakok már 
nincsenek. Az utóbbi években 
egyre hangsúlyosabb az igény a 
képzett mezőgazdászokra, ám 
ezzel fordítottan arányos a diá-
kok érdeklődése, még a felnőtt-
oktatásban is utolsó helyen áll 
a növénytermesztés, az állatte-
nyésztés. Kiss Imre rámutatott, a 
szakiskolákba eleve nehézkesen 

zajlik a beiskolázás, nem jelent-
keznek a meghirdetett helyekre 
a fi atalok. És ezen belül a mező-
gazdasági szakok még rosszabb 
helyzetben vannak.

A főtanfelügyelő abban bízik, 
hogy ha a mezőgazdasági mi-
nisztérium anyagilag támogat-
ja a fejlesztéseket, és korszerű 
tangazdaságokat rendel az is-
kolák mellé, az intézkedéscso-
mag megnövelheti az agrár szak 
vonzerejét. Külföldön, például 
Magyarországon is, nagy ha-
gyománnyal rendelkező, kiváló 
mezőgazdasági szakiskolák mű-
ködnek, Romániában azonban 
csak néhányat sikerült megőriz-
ni. Kiss Imre úgy véli, jelenleg 
annyira „padlón van” a mező-
gazdasági szakoktatás, hogy 
már csak alapos stratégiával, 
fejlesztésekkel lehet újraélesz-
teni. „A fi atalok számára az már 
nem jó hívó szó, hogy nincs ki 

dolgozzon, jelentkezzetek szak-
oktatásra. Erre általában az a 
válasz: ha senki nem akar dol-
gozni, miért éppen én vállaljam 
a munkát?! Ezért az ágazat digi-
talizációját, a technológia ug-
rásszerű fejlődését kell megmu-
tatni és tanítani” – részletezte 
Kiss Imre.

A modern agrárvilág
lehetőségei
A mezőgazdasági minisztérium
pluszfi nanszírozással, a fejlesz-
tésekkel, felpörgethetné a mező-
gazdasági szakképzést, így talán 
többen is jelentkeznének – véli 
Könczei Csaba. A Kovászna Me-
gyei Mezőgazdasági Igazgatóság
vezetője rámutatott, Székelyföl-
dön még nem annyira elterjedt 
a precíziós, digitalizált mező-
gazdaság, de hamarosan elke-
rülhetetlenül begyűrűzik. Aki 
fejlődni akar, pályázni fog, a pá-
lyázatok pedig korszerű gépeket, 
új technológiát jelentenek, ezek 
használatát meg kell tanulni. 
Könczei Csaba hangsúlyozta, 
ma már olyan technológiákat 
alkalmaznak a mezőgazdaság-
ban, hogy a traktorban levő 
műszerek négyzetméterre kiszá-
molják és adagolják az optimális 
vegyszerezést, próbálják minél 
természetesebb szinten tartani a 
növénytermesztést, elkerülni a 
túlvegyszerezést. Középfokú vég-
zettséggel rendelkező, jól képzett 
szakemberekre van szükség a 
mezőgazdaságban, akik lépést 
tudnak tartani a technológia fej-
lődésével, és ismereteiket alkal-
mazni tudják. Az igazgató is úgy 
véli, tulajdonképpen a nulláról 
kell kezdeni, hiszen a kilencve-
nes években a teljes mezőgazda-
sági infrastruktúrát „szétverték”. 
Könczei Csaba ugyanakkor opti-
mista: szerinte lassan ugyan, de 
bekövetkezik a generációváltás 
az agráriumban is. Jelenleg Ko-
vászna megyében 14 ezer gazda 
szerepel a nyilvántartásban, kö-
zülük mintegy 1500 minősül fi a-
tal gazdának.

MEG KELL TÖRTÉNNIE A GENERÁCIÓVÁLTÁSNAK A MEZŐGAZDASÁGBAN IS

Parlagon az agrárszakoktatás

Aki fejlődni akar, pályázni fog, a pályázatok pedig korszerű gépeket, új technológiát jelentenek
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 » Székelyföldön még 
nem annyira elterjedt 
a precíziós, digitalizált 
mezőgazdaság, de 
hamarosan elkerülhe-
tetlenül begyűrűzik.




