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Úgy tűnik, többéves huzavona 
után megtalálták a román és a 
magyar hatóságok a csaknem hat 
évvel ezelőtt Kolozsváron kihan-
tolt mintegy kilencven honvéd 
földi maradványainak végső 
nyughelyét. A magyar Hadtörté-
neti Intézet és a Román Hősök 
Kultuszát Ápoló Hivatal képvi-
selői Aradon tárgyaltak a helyi 
hatóságokkal egy magyar hősi 
temető létrehozásáról, a leendő 
helyszínt is megtekintették.

 » KRÓNIKA

M agyar hősi temető létrehozá-
sáról tárgyaltak múlt héten 
Aradon a Magyar Honvédelmi 

Minisztérium – Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum és a Román Hősök Kultuszát 
Ápoló Hivatal (ONCE) képviselői – szá-
molt be az Arad Hírek portál. A sír-
kertben a második világháború tordai 
csatájában elesett kilencven magyar 
honvéd földi maradványait helyez-
nék el, amelyeket évekkel ezelőtt a 
kolozsvári zsidó temetőben hantoltak 

ki. A csütörtöki találkozón részt vett 
Magyarország Kolozsvári Főkonzu-
látusának katonai attaséja, Călin Bi-
barț aradi polgármester, valamint az 
RMDSZ helyi képviselői is. A szövetség 
megyei szervezetének pénteki közle-
ménye szerint a magyar Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum, illetve a bukaresti 
hivatal képviselői először találkoztak 
ez ügyben.

Az Aradi Hírek emlékeztet: az ONCE 
már két évvel ezelőtt megkereste az 
aradi önkormányzatot, hogy „befo-
gadná-e” a földi maradványokat. Călin 
Bibarț polgármester a 2019. augusztu-
si közleményében úgy fogalmazott: 
„Arad számtalanszor bebizonyította, 
hogy az etnikai és felekezeti sokszínű-
ség városa”, ezért nyitott volt a meg-
keresés iránt. Faragó Péter parlamenti 
képviselő, az RMDSZ megyei szerve-
zetének elnöke az Aradi Híreknek el-
mondta, hogy a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum vezetői egy 900–1000 négy-
zetméteres telekre tartanak igényt, és 
amint megkapják a területet, hozzá is 
látnak az emlékhely kialakításához, 
„hiszen rendelkeznek a szükséges 
költségvetéssel”. Az önkormányzat a 
Bodrogi úti Alsótemetőben kínált fel 
egy parcellát; az említett sírkertben 

már nyugszanak világháborúban el-
esett román, magyar, szerb és orosz 
katonák. A tárgyaló felek meg is tekin-
tették a kinézett helyszínt.

A kolozsvári új zsidó temetőben 
2015-ben tárták fel az 1944 szeptem-
berében és októberében a Torda 
környéki csatákban elesett magyar 
katonák csontjait. A honvédok exhu-
málását az tette szükségessé, hogy az 
új zsidó temető érintett parcellája más 
rendeltetést kapott. 2016-ban még ar-
ról cikkezett a kolozsvári Szabadság 
napilap, hogy a Maros megyei Mező-
panitban temetik újra a kihantolt föl-
di maradványokat, miután nem sike-
rült kialakítani egy központi magyar 
gyűjtőtemetőt a szintén Maros megyei 
Jobbágytelkén. Azonban Mezőpanit-
ban sem találtak végső nyugalomra a 
honvédek. A marosvásárhelyi Népúj-
ság napilap 2018-ban arról cikkezett, 
hogy a kilencvenkét kihantolt honvéd 
csontjai kis koporsókban sokáig az 
egyik marosvásárhelyi temetkezési 
vállalat raktárában álltak, majd Me-
zőpanit egyik iskolájának termében, 
onnan pedig a községközponti új ra-
vatalozóházba kerültek, hogy majd 
örök nyugalomra helyezzék őket. Ám 
ez azóta sem történt meg.

 Erdélyi tudósítások 2021. április 19.
hétfő

Szemét helyett
élelmiszert!

A koronavírus-járvány kitörése óta Európa-szerte 
megerősödött a helyi termékek fogyasztása iránti 
igény. Mindez együtt járt a tavaly tavaszi korlátozá-
sok bevezetésével, amikor a nagy európai forgalmi 
káosz miatt sok külföldről érkező áru nem jutott el 
idejében a fogyasztókhoz. A világméretű válsággá 
terebélyesedő pandémia egyre több ország vezetőit 
döbbentette rá arra, hogy minden eszközzel bátoríta-
ni kell a helyi élelmiszer-termelést. E „mozgalomból” 
ismét Románia maradt ki.

Ha bepillantunk a hazai élelmiszerellátás hátteré-
be, és szemügyre vesszük a rendelkezésre álló kü-
lönböző statisztikákat, elképesztő látvány körvona-
lazódik: alig van olyan élelmiszer, amiből az ország 
önellátó lenne. A sertéshús kétharmadát importál-
juk, de hatalmas mennyiségű áru érkezik más húsok-
ból is. A piacot elönti a lengyel, az egyiptomi és más 
országokból származó krumpli, miközben néhány 
erdélyi megye pityókatermelése bőven elegendő len-
ne a hazai szükséglet fedezésére. Még tragikusabb a 
helyzet az alma és körte importjával, ahol a hazai kí-
nálatban elvétve találunk helyi termelőktől származó 
gyümölcsöt. De bármelyik területét is nézzük a hazai 
élelmiszeriparnak, nem találunk olyan ágazatot, ahol 
kellő mennyiségű helyi alapanyag – tej, hús, tojás, 
gabona, zöldség, gyümölcs – feldolgozásával fedez-
ni lehetne a hazai élelmiszer-szükségletet.

Nem véletlenül alakult ez így: a kilencvenes évek 
második felétől az élelmiszerimportot felügyelő hazai 
maffi  a – amelynek tagjai között szép számmal voltak 
politikusok is – olyan helyzetet teremtett az ország-
ban, amely több százezer gazda visszalépését, és a 
gazdálkodásról való lemondását okozta. A hazainál 
gyengébb minőségű, agyonvegyszerezett és sokszor 
feketén, vámilletékek meg áfa nélkül behozott török 
zöldséggel az ország több régiójában a gazdák tízez-
reinek biztos megélhetést nyújtó zöldségtermesztést 
küldték padlóra. A sorban következett a tejtermelés 
felszámolása, amikor két évtized alatt falvaink nyolc-
van százalékából eltűntek a tehéncsordák, de pad-
lóra került a sertéságazat és a mezőgazdaság többi 
területe is, ahol korábban szép terméseredmények-
ről és a belső piac ellátásáról szóltak a hírek. Erre a 
lecsupaszított agrárágazatra telepedett rá az európai 
uniós tagság illúziókat áruló egységes piacával, ahol 
semmi nem az, aminek látszik. Ezúttal csupán a me-
zőgazdaságra szorítkozva: Románia európai uniós 
tagságának eddigi 14 éves hozadékáról pontos képet 
kapunk nagyáruházaink kínálatából, ahol egyre rit-
kább a hazai alapanyagból készülő élelmiszer. Saj-
nos, a romániai szabályozások nem követelik meg az 
alapanyag származási helyének feltüntetését a vég-
terméken. Ha erre köteleznék az élelmiszer-feldolgo-
zó nagyvállalatokat, egészen elképesztő eredmény-
nek lehetnénk tanúi: a történetesen itthon előállított 
húsárukba zömében külföldről származó hús kerül. 
De ugyanez a helyzet a tejtermékek piacán is, ahol 
csupán néhány kisebb tejipari vállalat „kínlódik” a 
hazai tehéntartó gazdaságok tejének begyűjtésével, 
míg a nagy tejfeldolgozó üzemek importtejből és kül-
földről származó tejhelyettesítő adalékanyagokból 
gyártják kétes minőségű termékeiket.

E lehangoló helyzetben sokan megmosolyogják 
a magukra maradt kistermelők önszerveződését, 
akik közös honlapokkal és minimális költségvetésű 
hirdetési felületekkel próbálják felhívni magukra és 
házi termékeikre a fi gyelmet. Nincs könnyű dolguk, 
hiszen a nagyáruházak által uralt hazai élelmiszerpi-
acon mindenki ott „tart be” nekik, ahol tud. A romá-
niai hatóságok annyira közömbösek vagy rosszindu-
latúak irányukban, hogy az utóbbi években néhány 
civil szervezet elköteleződésének köszönhetően 
kialakult termékvásáraikat sem tarthatták meg. Az 
elmúlt egy esztendőben mindössze pár kivétel volt.

Romániában tehát szó sincs arról, hogy a hatósá-
gok újragondolnák a külföldről érkező és az olcsósá-
ga miatt jórészt gyenge minőségű import élelmiszer 
lecserélését hazaira. Ez stratégiaváltást, azaz a hazai 
gazdák előnyben részesítését követelné meg az élel-
miszer címszó alatt jórészt „szemetet” áruló áruház-
láncok ellenében. Úgy tűnik, ebben a váltásban a mai 
kormány sem partnere a gazdáknak.
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VÉGRE ÖRÖK NYUGALOMRA TALÁLHATNAK A KOLOZSVÁRON HAT ÉVE KIHANTOLT HONVÉDEK

Magyar hősi temető Aradon

Elvitathatatlan érdem. Oláh Dénes főesperes Tamási Zsolt iskolaigazgatótól 
veszi át a kitüntetést

 » HAJNAL CSILLA

Á tadták a marosvásárhelyi II. Rákó-
czi Ferenc Római Katolikus Teo-

lógiai Gimnázium által alapított Rá-
kóczi-díjat pénteken, amelyet először 
2019-ben ítéltek oda olyan személyek-
nek, akiknek meghatározó szerepük 
volt az iskola újraindításában. 2020-
ban a járványhelyzet miatt elhalasz-
tották a díjátadást; idén április 16-án 
– II. Rákóczi Ferenc fejedelem rodostói 
száműzetésbe való megérkezésének 
napján – a díjat Brendus Réka, a Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikáért Fe-
lelős Államtitkárságának főosztályve-
zetője, Kovács Irén Erzsébet szenátor, 
volt oktatási államtitkár, Bányász Sán-
dor öregdiák, az 1948-ban felszámolt 
főgimnázium végzettje és Oláh Dénes 
főesperes-plébános kapta meg.

Balla Imre lelkész a Keresztelő Szent 
János-plébániatemplomban tartott ün-
nepi szentmisén hangsúlyozta, nem-
csak emberi értékeket akarnak elis-
merni a Rákóczi-díjjal, hanem az Isten 
jóságát is. Az iskoláért tevékenykedő 
díjazottak pedig ennek szellemében 
a jóért tettek. Tamási Zsolt iskolaigaz-
gató kiemelte, nagyon sokan voltak és 
vannak, akik a maguk helyén a lehe-
tő legtöbbet tettek az iskoláért. „Csak 
akkor érhet véget a küzdelem, ha 
feladjuk, és mi nem adjuk fel. Itt aka-
runk lenni az iskolában, amelyet azért 
hozott létre a katolikus egyház, hogy 
értékeinket itthon megőrizhessük” – 
hangsúlyozta Tamási Zsolt. Az iskola 
citeracsoportjának előadását követő-
en elsőként Kovács Irén szenátornak 
adták át a díjat, aki születésnapját 
így ünnepelhette. Pedagógusként, is-
kolaigazgatóként, majd a kisebbségi 
oktatásért felelős államtitkárként is 
tevékenykedett. „A szakpolitikusok 
eredményes érdekképviselete és a ki-
sebbségi oktatásért felelős államtitkári 

kabinet együttműködése lehetővé tet-
te ennek az iskolának a törvényes lét-
rehozását. Bevallom, államtitkári tevé-
kenységem alatt ez volt a legnagyobb 
kihívás, és a legnagyobb megvalósítás 
is” – mondta el Kovács Irén.

Brendus Réka, a magyarországi 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért 
Felelős Államtitkárságának főosz-
tályvezetője a járványhelyzet miatt 
nem jöhetett el Budapestről Maros-
vásárhelyre, hogy átvegye díját. Üze-
netében jelezte, mindig elsődleges 
feladatának érezte az erdélyi magyar 
oktatás és kultúra megerősítését és 
fejlesztését. Meggyőződése, hogy a 
magyarság megmaradásának ez az 
egyik legfontosabb feltétele.

Az öregdiákok 2002-ben ünnepel-
ték iskolájuk fennállásának 300. év-
fordulóját, és nekik köszönhetően két 
év múlva a Bolyaiban beindulhatott 
az első katolikus teológiai osztály. Bá-
nyász Sándor volt az egyik öregdiák, 
aki odaadással tett a cél megvalósítá-
sa érdekében. A Rákóczi-díjat átvevő 
Oláh Dénes alázattal köszönte meg az 
elismerést, és mindössze annyit tett 
hozzá: azt ígéri, hogy folytatni fogja. 
Az ünnepi díjátadó a magyar him-
nusz közös eléneklésével ért véget 
a marosvásárhelyi Keresztelő Szent 
János-plébániatemplom falai között. 
Ezt követően a díjazottak és az iskola 
vezetősége közösen megkoszorúzta 
II. Rákóczi Ferenc fejedelem szobrát. 

Rákóczi-díjat kaptak az iskola „harcosai”




