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H I R D E T É S

NAGY-MÁRK JÁNOS, AZ ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET SZATMÁRI ELNÖKE SZERINT NŐTT A ZÖLD IRÁNTI IGÉNY, DE A TISZTELETLENSÉG IS

Nagy a „víruslábnyom” a természetvédelemben
Számos negatív és néhány 
pozitív hatást is gyakorolt 
a járványhelyzet a termé-
szetre, annak védelmére. 
Miközben sok rendezvény, 
futó projekt megvalósít-
hatatlanná vált, egyre 
többen vágynak a zöldbe, 
ugyanakkor aggasztóan 
nőtt a természethez tiszte-
letlenül viszonyulók szá-
ma is. Nagy-Márk János, 
a szatmári EKE elnöke 
szerint hosszú távon biza-
kodásra adhatnak okot az 
uniós szinten meghozott 
döntések.

 » ZOLTÁN ILDIKÓ

S ok túráról és résztvevőről 
kellett lemondania az Erdé-
lyi Kárpát-Egyesület szat-

márnémeti fi ókszervezetének a 
világjárvány miatt, ugyanakkor 
nem állt le teljesen az élet, csak 
lelassult. „Azt a döntést hoztuk, 
hogy amíg a járványhelyzet el 
nem múlik, csak a tagság kö-
rében hirdetjük meg túráinkat. 
Ez negatívan érinti azokat a 
természetet és túrázást szere-
tő embereket, akik nem tagjai 
az egyesületnek, de időnként 
részt vesznek kirándulásain-
kon” – ismertette a Krónikának 
Nagy-Márk János (portrénkon). 
A szatmári EKE elnöke szerint 
megpróbáltak alkalmazkodni 
a kialakult helyzethez, az em-
berek pedig megfelelő hozzá-
állást tanúsítottak. „Volt olyan 
túra is, amelynek keretében 
menedékházban aludtunk, és a 
résztvevőktől negatív gyorstesz-
tet kértünk az indulás napján. 
Akinek pozitív lett, az egyezség 
értelmében le kellett mondania 
a részvételről. Hasonlóan azok 
is, akiknek bár negatív lett a 
tesztjük, de szimptómáik voltak. 
Szerencsére mindenki megér-
tette és elfogadta ezt a szabályt, 

és felelősségteljesen kezelték 
a helyzetet” – idézte fel az EKE 
vezetője.

Sok mindent nem lehetett
Mivel a határok le voltak zárva, 
népszerű és közkedvelt prog-
ramokat kellett átszervezni, 
mint például a tiszai vízi túrát, 
amelyet ugyanakkor sikerült át-
költöztetni a Szamos romániai 
szakaszára, Szatmár megyébe. 
Előfordultak olyan helyzetek is, 
hogy bizonyos versenyeket le-
mondtak, melyek évek óta örö-
möt szereztek a sportolóknak, 
illetve olyan rendezvényeket is, 
amelyeken generációk találkoz-
nak. „Kedvenc kerékpáros- és 
terepfutóversenyünket, a Tour 
de Túrt sajnos nem tudtuk ta-
valy megtartani. Először júni-
usról októberre halasztottuk, 
de az októberben már tomboló 
második hullám miatt arról is le 
kellett mondanunk. Sajnáljuk, 
mert ez lett volna a verseny 15. 
kiadása – fogalmazott lapunk-
nak az EKE-vezető. – Hasonlóan 
jártunk a nagyon népszerű őszi 
Autómentes Nap a Túr Menti 
Védett Területeken elnevezé-
sű rendezvényünkkel, amelyen 

nagyon sok család szokott részt 
venni, valamennyi generációt 
felvonultatva. Hasonlóan elma-
radtak nyári környezeti nevelési 
táboraink is, amelyeket évente 
szervezünk a Túr menti védett 
területeken.”

Több természetbarát 
és -ellenség
Ugyanakkor Nagy-Márk János 
a járványhelyzet pozitív kö-
vetkezményeiről is beszámolt: 
rengeteg emberben felerősödött 
a természet és mozgás iránti 
igény. Ebből kifolyólag a szat-
mári EKE vezetője kijelentette, 
továbbra is nagyon nagy a túrák 
iránti érdeklődés, egyre többen 
csatlakoznak az egyesület által 
szervezett kirándulásokhoz is. 
Azonban ennek negatív utóha-
tásai is lehetnek. „Sajnos a ter-
mészetet nem tisztelő, az alap-
vető turistaetikettet fi gyelmen 
kívül hagyó kirándulók száma 
is megugrott ezáltal. Például a 
technikai sportokat (quad, te-
repmotor, terepjáró, motoros 
szán stb.) űző emberek száma 
aggasztóan megnőtt az utóbbi 
időben, és ha a hatóságok nem 
lépnek fel ellene, akkor ebből 

komoly környezetvédelmi prob-
léma lesz” – fi gyelmeztetett 
Nagy-Márk János.

Lefagyott projektek
Más természetvédelmi szempont-
ból is komoly károkat okozott 
a Covid. „A környezetvédelmi 
projektjeinkre is negatívan ha-
tott, mert hátráltatta bizonyos 
tevékenységeinket. Volt határon 
átnyúló program (RO-HU-UA), 
amelyet a határok lezártsága mi-
att 4 hónapra fel kellett függeszte-
nünk. Ez idő alatt nyilván az alkal-
mazottak fi zetést sem kaphattak” 
– sorolta a negatív hatásokat 
Nagy-Márk János. A szakembert 
szerint közvetlen környezetük mi-
nőségében nem tapasztalhattak 
jelentős változásokat. Globálisan 
jót tett a gazdasági leállás, az vi-
szont kérdéses, hogy ez meddig 
tart, és ha a gazdaság behozná a 
lemaradást, szintén kérdéses, a 
folyamat mennyire terheli majd 
meg a környezetet.

Várják a megújulást
„Hosszú távon azt látjuk, hogy 
szerencsére sok politikai döntés-
hozó kezdi felismerni az eddigi 
fejlődés fenntarthatatlanságát és 

az összefüggések létét a jelenlegi 
világjárvány és a természet átala-
kítása, kizsákmányolása között. 
Persze most nem a hazai poli-
tikusokra gondolok, hanem az 
Európai Unió vezetőire. Az euró-
pai zöld megállapodás (Europe-
an Green Deal) például nagyon 
komoly célokat fogalmazott meg 
a tagállamok számára a környe-
zetvédelem terén, és ami legin-
kább bizakodásra ad okot, hogy 
jelentős költségvetést is rendeltek 
mindezek mellé” – jegyezte meg 
Nagy-Márk János.

A szatmári EKE vezetője a ter-
vekről szólva jelezte, ismét lesz-
nek szervezett túrák, környezeti 
nevelési rendezvények, valamint 
a sportolóknak is jó hír, hogy má-
jus 22-ére már tervezik a Tour de 
Túrt. „Reméljük, ezúttal összejön. 
Optimisták vagyunk, hisz épp ké-
szítjük az idei túratervet” – mond-
ta bizakodóan az EKE elnöke. 
Ami a környezetvédelmet illeti, 
két új projekt is készül. „Az egyik 
keretében a marosvásárhelyi Mil-

vus Csoporttal közösen 3 év alatt 
szeretnénk a romániai természet-
védelmi jelentőségű gyepek hely-
zetén javítani. A másikban pedig 
bukaresti, kolozsvári és brassói 
szervezetekkel közösen a városi 
védett területek terén szeretnénk 
átfogó pozitív változást elérni” – 
vázolta Nagy-Márk János.

Hiányérzet. Csökkent a szervezett túrák száma a járványügyi korlátozások miatt
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 » KRÓNIKA

Online előadássorozatokat indít 
a Rákóczi Szövetség pedagó-

gusoknak és középiskolásoknak. 
A szervezet MTI által idézett közle-
ménye szerint mától online előadás-
sorozattal várják a Kárpát-medencei 
középiskolai tanárokat, számuk-
ra különböző területekről érkező 
neves szaktekintélyek tartanak 
előadást a nevelést, a pedagó-
gus szakmát érintő kérdésekben. 
A sorozat első előadója Vass 
Vilmos módszertani szakértő, 
aki a motiváció új értelmezésé-
ről beszél. A középiskolásoknak 
holnap Hogyan tovább? címmel 

indul előadássorozat a felsőok-
tatással, a felvételivel, az egye-
temi élettel összefüggésben, 
illetve aktuális, a Kárpát-me-
dencei ifj úságot érintő témákról. 
Első alkalommal Murai László, a 
Hallgatói Önkormányzatok Or-
szágos Konferenciájának elnöke 
és Ladányi Ármin, a Youth Busi-
ness Group külső kapcsolatokért 
felelős vezetője várja a diákok 
kérdéseit. Január 29-én a Rákóczi 
Szövetséggel együttműködve Ba-
latoni Kata néptáncpedagógus, 
neveléstudományi kutató tart 
online képzést Néphagyomány 
az óvodában és az iskolában – 
farsangtól pünkösdig címmel, 

erre több mint 1500 óvodape-
dagógus és tanító jelentkezett a 
Kárpát-medencéből és a nagyvi-
lágból. A Rákóczi Szövetség sze-
rint a jelentkezők magas száma 
is azt bizonyítja, hogy a peda-
gógusok és a diákok számára is 
fontos az anyanyelvi közösség, 
az identitást erősítő programok, 
képzések és a minőségi okta-
tás. Kitértek arra is, a szervezet 
tavasszal a járványügyi hely-
zethez alkalmazkodva szeretne 
további képzési lehetőségeket 
biztosítani, és továbbra is arra 
biztatja a magyar családokat: 
válasszák gyermekük számára a 
magyar iskolát.

Előadások tanároknak, középiskolásoknak




