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folytatás az                 oldalról1.

Nagyenyeden ennek hagyománya 
van, egy sommelierképzés előre-
vinné a dolgot, annál is inkább, 
mert a Bethlen-utcában borutca 
készül. Látnék ebben fantáziát, és 
a környékbeli borászokat is tömö-
rítené, más szintre emelné a bor-
turizmust.

Példaértékű, ahogyan Enyeden 
együtt tud működni a református 
egyház, a város, illetve az iskola 

vezetése. Mi a titka ennek, lehet-
ne-e ezt máshol is alkalmazni?

Valóban az, pedig amikor el-
kezdtük, más volt a polgármes-
ter. Sok kommunikáció van e 
mögött, hogy érezzék: együtt, és 
nem egymás ellen vagyunk. Ha 
az iskolában rendezvény van, a 
polgármestert is meghívjuk. Mert 
ha jelen van, jó szájízzel távozhat, 
megértheti, nem valaki ellen, ha-
nem valamiért akarunk dolgozni. 
Ezt évtizedek óta gyakoroljuk, de 
partnerek is kellenek. Érdemes 

kitartóan dolgozni, mert az meg-
hozhatja a gyümölcsét. Önkor-
mányzatoktól, polgármesterektől 
lehet kérni, és ha két-három dolog 
rendeződik, s a nagy dolgokban 
kérünk segítséget, együtt lehet 
dolgozni. Ennek az együttműkö-
désnek mindenki része.

Ön szerint milyen lesz a 425 
éves iskola?

Gyerekzsivajjal tele. Kívánom, 
legyen minél több diákja, legalább 
a jelenlegi létszámot lehessen tar-

tani. Gyönyörű köntösbe öltözött a 
kollégium a gyerekekért, a jöven-
dőbeli nemzedékekért. Ha 25 év 
múlva gyerekzsivajjal tele iskolá-
ban fogunk ünnepelni, az azt je-
lenti, mindenki odafi gyelt arra, mit 
adott a Bethlen-kollégium. Azokra 
a szülőkre értem, akik a kollégi-
umban végeztek, és a gyerekeiket 
is visszahozzák. Ha lesz gyerekzsi-
vaj, akkor Erdélyben is több helyen 
lehet majd magyar szót hallani. 
Bízom benne, hogy lesz. Azt kívá-
nom, minél hangosabb legyen.

SZŐCS ILDIKÓ IGAZGATÓ A NAGYENYEDI BETHLEN-KOLLÉGIUM ELMÚLT 400 ÉVÉRŐL, JELENÉRŐL, JÖVŐJÉRŐL  

„A gyerekekért öltöztünk új köntösbe”

A 
koronavírus-járvány 
és az energiaválság ol-
dalvizein az elszaba-
dult árak keményen 
érintik a mezőgazda-

sági és az élelmiszeripari terméke-
ket is. A naponta kenyeret vásárlók 
elképedve tapasztalják, hogy egy 
év alatt a kenyér ára megduplázó-
dott, és a legtöbb élelmiszer is két 
számjegyű értékkel kerül többe, 
mint pár hónappal korábban. Ro-
mánia hatványozottan érintett az 
élelmiszeripari termékek árdrágu-
lási spiráljában, hiszen a legtöbb 
mezőgazdasági áruból az ország 
behozatalra szorul, és e téren elő-
reláthatóan a következő években 
sem lesz érdemi változás.

Az uniótól kérnek segítséget 
a sertéstartók
Napjaink egyik csalóka látványa, 
amikor az árdrágulási hullám 
kellős közepén az áruházláncok 
olcsón, tizenvalahány lejért reklá-
mozzák az importból, dömping-
áron érkező sertéskaraj kilóját. 
Kevesen sejtik, hogy az egyre 
súlyosabb gondokkal küzdő ke-
let-európai sertéságazat „hattyú-
dala” a piacot elárasztó mostani 
dömpingár, amely mögött pár hó-
napon belül hatalmas árdrágulási 
hullámmal söpörhet végig a régió 
még működő sertésfarmjainak a 
tömeges csődje. A napokban erre 
fi gyelmeztetett Nagy István mező-
gazdasági miniszter. A politikus az 
Európai Bizottság szemére vetette, 
hogy nem hajlandó rendkívüli uni-
ós piaci válságkezelési intézkedé-
sek bevezetésére, amelyekkel meg-
menthetné az unió tagországainak 
sertéstartó gazdáit és disznóhizla-
ló farmjait. Az EU Mezőgazdasági 
és Halászati Tanácsának novem-
ber 15-i ülésén immár 19 uniós tag-
ország – közöttük Magyarország 
és Románia is – kérte az Európai 
Bizottságot, hogy hathatós anyagi 
segítséggel avatkozzon be a súlyos 
válsághelyzetbe, hiszen az eladha-
tatlan disznóhús-készletek miatt 
zuhannak az élőállat-felvásárlá-
si árak. Napról napra egyre több 
disznófarm számolódik fel. Ame-

lyeket korábban nem zártak be az 
afrikai sertéspestis elleni intézke-
désekkel, azok most az önköltségi 
ár alatti értékesítés miatt kerülnek 
reménytelen anyagi helyzetbe.

A magyar agrártárca vezetője 
elmagyarázta, mi állhat a brüsz-
szeli konokság mögött. Azon érv 
ugyanis félrevető, hogy az unió 
vezetői nem akarnak beavatkozni 
a szabadpiaci folyamatokba. Pe-
dig erre az elmúlt években több 
példa is volt. A Közös Agrárpoliti-
ka szabályrendszere lehetőséget 
teremt a krízishelyzetekbe történő 
beavatkozásra. Ilyenkor az uni-
ós intézményrendszer pénzügyi 
segítséget nyújt egy-egy ágazat 

kilábalásához a válságból. Példa 
rá a 2015-ös oroszországi embar-
gó, amikor Moszkva leállította 
az unió tagországaiból származó 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 
termékek importját. Az Ukrajna és 
Oroszország között kialakult hábo-
rús viszony oldalvizein meghozott 
uniós, majd orosz embargó igen 
nehéz helyzetbe hozta az európai 
élelmiszerpiacot, ahol az Oroszor-
szágnak szánt hatalmas készletek 

egyik napról a másikra eladhatat-
lanná váltak. A kritikus helyzetbe 
került uniós élelmiszer-ágazatok 
közül a tejipar szenvedte el a leg-
nagyobb veszteséget. Hat évvel 
ezelőtt Brüsszel jelentős pénzügyi 
forrásokkal segítette át a tejágaza-
tot a válsághelyzeten.

Ma is hasonló lépésre volna 
szükség, ezt viszont Brüsszel elu-
tasítja. A budapesti agrárminiszter 
szerint ennek az a lehetséges ma-
gyarázata, hogy az unió vezetői a 
szabadpiacra akarják bízni a vál-
ságkezelést. Amiért már rövidtá-
von is igen súlyos árat fi zethetünk. 
Ennek nyomán néhány nyugat-eu-
rópai országban talpon marad-
hatnak a nagy takarmánygyárak 
által integrált sertéstelepek és 
húsfeldolgozó üzemek. A mostani 
csődhullám lecsengése után majd 
drága hússal árasztják el az uniós 
piacot. Nagy István szerint a ser-
téságazatban akkora a baj, hogy a 
nemzeti kormányok egymagukban 
nem tudnak már segíteni.

Romániában lesz,
mit megmenteni?
A kelet-európai országok közül 
Románia szenvedi meg legjobban 
a sertéságazat válságát, hiszen a 
legfrissebb adatok szerint a hazai 
sertéshúsfogyasztás 80 százaléka 
importból származik. A néhány év-
tizede jelentős kiviteli termelésre 
alkalmas nagy sertéstelepek csőd-
be mentek, az uniós pályázatokból 
az utóbbi tíz évben épített farmok-
nak pedig az afrikai sertéspestis 
miatti korlátozások okoztak hatal-
mas károkat. Több közülük bezárt, 

a háztáji sertéstartás pedig taka-
réklángon működik. Az állatvásá-
rok megszüntetése, berekesztése, 
az élőállat-forgalom drasztikus 
korlátozása a sertéstartó kisterme-
lőket lehetetlenítette el. Ha a gazda 
nem tudja eladni portékáját, többé 
nem termel. Ma ez a legnagyobb 
gondja a hazai sertéstartóknak: 
az illegálisnak címkézett élőál-
lat-kereskedelem óriási bünteté-
seket von maga után. Ennek lett 
egyenes következménye, hogy a 
hazai fogyasztók asztalára kerülő 
disznóhús importból származik. 
Miközben a helyi sertésfarmokról 
a vágóhidak élősúlykilogrammon-
ként 5–6 lejért vásárolják fel a jó 
minőségű, 100 kg körüli vágóálla-
tot, a háztáji gazdaságokban ne-
velt, és levágásra váró karácsonyi 
hízó kilójáért 12–15 lejt is elkérnek 
a termelők. Amit jórészt csak ille-
gálisan lehet adni-venni – mint a 
Ceauşescu-rendszerben a borjúvá-
gást –, mert ha a rendőrség az álla-
tegészségügyi hatósággal közösen 
rajtakap, eladó és vásárló egyaránt 
lebukik.

A magyar agrártárca vezetőjé-
nek van mit féltenie, a románnak 
szinte semmit, hiszen az elmúlt 
két-három esztendőben az afrikai 
sertéspestis ürügyén leépítették 
és felszámolták a hazai sertés-
tartást. Kérdés, hogy ha a Közös 
Agrárpolitika brüsszeli irányítói 
mégis meghallgatnák a zömmel 
Kelet-Európából érkező jajkiáltást, 
és megsegítenék a sertéstartókat, 
a román kormány mit kezdene a 
sertéságazat megmentésére szánt 
uniós pénzekkel.

Elfelejtjük a karácsonyi disznóvágást?

Makkay József

→ Ha a gazda nem tudja 
eladni portékáját, többé 
nem termel. Ma ez a 
legnagyobb gondja a 
hazai sertéstartóknak: 
az illegálisnak címkézett 
élőállat-kereskedelem 
óriási büntetéseket von 
maga után.

Hagyományos disznóvágás. A háztájiban nevelt disznó a többség számára elérhetetlenné vált
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szempontból, hogyha pusztán 
meghatározni szeretnénk a teret, 
akkor a legegyszerűbben így fo-
galmazhatnánk: a térábrázolást 
vonalak, vonalvázlatok, rövidü-
lések, színek, fény–árnyék viszo-
nyok, formák, tónusok alkotják. 
Ekképpen a festészet, a festmény 
a valóságos, a létező tér és forma 
látszati alakzataival jeleníti meg 
(vagyis állítja elő) – két dimen-
zióban – a három dimenziót, ta-
nulmányozott és kikísérletezett 
szabályok és törvényszerűségek 
alapján. Ilyen a perspektivikus 
térábrázolása a városképeknek, 
e téma – amely magába foglalja 
az épített környezet ábrázolá-
sát– mindig foglalkoztatott. A 
városkép-ábrázolás fontos volt, 
mert társadalmi tükre volt az 

adott kornak, magukban hor-
dozza a meglepetés és felismerés 
örömét, és refl exió a tudomány 
és művészet felkészültségére. A 
városban vagy akár utazásaim 
során sétálva nézelődöm, és ha 
számomra valamiért érdekes, 
a továbbiakban kifejtendő lát-
ványt látok, azt lefotózom, majd 
e fényképeket használom fel 
„munkaalapoknak”.

A Magyar Állami Operaház al-
kalmazottja vagy. A munkád kö-
tődik az alkotói énedhez?

Alkotói tevékenységem mel-
lett fontos számomra az alkal-
mazott munkám, amely több 
szállal kötődik alkotói munkás-
ságomhoz. Több mint egy évtize-
de dolgozom díszítőfestőként az 
Operaházban. A díszítőfestészet 
nem kimondottan a magas művé-
szet területéhez tartozik, ennek 
következtében gyakran lesajnált 
ága. Ám sok esetben méltatlan 
e lenézés. Gyakori jelenség volt, 
hogy a mesterek mellett művé-
szek is foglalkoztak díszítőfes-
tészettel, épületdíszítéssel, akik 
mindemellett saját tevékenységet 
is folytattak, sőt kiemelkedő al-
kotói munkát tudtak felmutatni.  
Az épület, az épített környezet 
díszítésére már az antik világban 
is igény volt, ez az elvárás ma is 
tetten érhető. Mindemellett a dí-
szítőfestészet, épületdíszítés a 
festészetemben is megjelenik, 
mint jelképrendszer, térelem, 
vagy mint az ábrázolni kívánt 
hely hiteles megfestése. A díszí-
tőfestésnek az építészetben és a 
festészetben egyaránt fontos cél-
ja van. Építészeti elemeket elrejt, 
tompít vagy kiemel, s ez érvényes 
az alkalmazott formák és a szí-
nek, színárnyalatok kiválasztásá-
ra is. Az épület díszítőfestőjének 
nemcsak a díszítés volt a szerepe, 
hanem a belső terek színvilágá-
nak komplex megoldása is. Per-
sze a legfontosabb az illúziókel-
tés és a szimbólumrendszer vagy 
készlet, amelyből az alkotások 
készültek.

→ Fontos momentuma 
munkásságomnak a 
szétdarabolás, a több 
részletképből felépített, 
egy egységet alkotó kép. 
A tükröződés pillanatnyi 
állapota mellett utalok az 
emlékezet pillanataira.




