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A bodoki vadásztársaság elnöke 
szerint szakszerűtlen intézkedé-
sekkel próbálják megakadályozni 
az afrikai sertéspestis térnyeré-
sét, így fennáll a veszélye, hogy 
felborul a vadállomány egyensú-
lya az erdőkben.

 » BÍRÓ BLANKA

A gyakorlatban megvalósítha-
tatlan az afrikai sertéspestis 
terjedésének megállítására 

kidolgozott akcióterv – szögezte le 
lapunknak Fodor István, a bodoki 
vadásztársaság elnöke. Rámutatott, 
az intézkedés magában foglalja, 
hogy a fertőzött területen, tehát Barót 
környékén ki kell lőni minden egyes 
vaddisznót, és a medve kivételével 
az összes ragadozót. Ugyanakkor Ko-
vászna megye teljes területén ritkíta-
ni kell a vaddisznóállományt, egy két 
négyzetkilométerenként egyed ma-
radhat. Fodor István szerint mindez 
papíron jól mutat, ám nem életszerű: 
több buktatója is van, amiért a gya-
korlatban nem lehet kivitelezni.

Egyrészt éppen a fertőzés terjedését 
fékezendő, betiltották a vaddisznók 
hajtóvadászatát, hogy az állatok ne 
meneküljenek el, és így távolabbra 
hurcolják a betegséget. „Ez így rend-

ben van, de lesből egyszerre csak 
néhány disznót lehet kilőni, a többi 
addig elszalad. Ilyen körülmények 
között, ha a vadászok mindennap 
kimennek disznóra lőni, akkor is egy 
év alatt tudják leteríteni a fertőzött 
területen élő mintegy 300 vaddisz-
nót” – részletezte a vadásztársaság 
elnöke. A másik buktató, hogy ha 
egyszerre több vadat ejtenek el, nincs 
hol tárolják. Az előírás szerint a fer-
tőzött területen azonnal el kell ásni 

a meglőtt állatot, ám ahol csak ritkít-
ják az állományt, hűtőkamrában kell 
tartani, amíg a laboratóriumi vizsgá-
latok eredménye visszaérkezik. A va-
dásztársaságoknak esetleg egyetlen 
hűtőládájuk van, ahová legtöbb két 
állatot tudnak elhelyezni. „A magyar 
állam támogatta a vadászokat, fi nan-
szírozta a hűtőkamarák megvásárlá-
sát. A román államtól csak feladatot 
kapunk, támogatást nem” – szögezte 
le Fodor István.

A ragadozók kilövése szintén ren-
geteg kérdést vet fel, hiszen a farkas, 
a hiúz, a vadmacska védett állat, a 
kilövése bűnténynek számít, a fegy-
vertartási engedélyt is bevonják. Egy 
kóbor kutyát sem lehet lelőni az er-
dőben, nemhogy farkast, erre nincs 
megoldás – szögezte le Fodor István. 
A szakember azt tartja az akcióterv 
leginkább ellentmondásos részének, 
hogy a medvét nem kell kilőni, mert 
az „nem terjeszti a kórt”. „A medve 
mindenevő, ez azt jelenti, hogy a 
sertéspestisben elpusztult vaddisz-
nót is megeszi, és a medve jár be a 
lakott településekre, tehát nagy a 
valószínűsége, hogy éppen a medve 
hurcolja be a fertőzést a gazdasá-
gokba. A medvét mégsem kell kilőni, 
viszont a farkast, a hiúzt, a vadmacs-
kát, amelyek messziről elkerülik a 
falvakat, irtani kell” – mutatott rá 
a visszásságokra a vadászegyesü-
let elnöke. Szerinte a szakszerűtlen 
intézkedésekkel felborul az egyen-
súly az erdőkben, ha minden egyes 
vaddisznót, és a medve kivételével 
minden egyes más ragadozót elpusz-
títanak. Amint arról beszámoltunk, 
Erdővidéken hat elhullott vaddisznó 
tetemében mutatták ki a vizsgálatok 
az afrikai sertéspestis vírusát, ezért a 
hatóságok több intézkedést, korláto-
zást bevezettek, hogy megfékezzék a 
betegség terjedését.
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Romániában korántsem kelendő a kultúra, és ez 
nem meglepő abban az országban, ahol olyan me-
gye is létezik, ahol egyetlenegy könyvesbolt sem 
működik, és az ország könyvpiac tekintetében is se-
reghajtónak számít Európában. Általánosító statisz-
tikai adatok évről évre napvilágot látnak a kultúrafo-
gyasztásra vonatkozóan, ezek azonban valószínűleg 
aligha fogják arra ösztönözni az embereket, hogy 
hanyatt-homlok könyvtárba, múzeumba, színházba 
rohanjanak. Apropó színház: az adatok szerint Ro-
mánia lakosságának 67 (!) százaléka életében nem 
járt még színházban, hogy megnézzen egy előadást. 
A felmérésekből az is kiderül, hogy körülbelül ötször 
kevesebbet költenek kultúrára a romániaiak az euró-
pai átlagnál, a tavalyi évben ez az összeg átlagosan 
27 euró volt. Magyarán, kevesebb mint 130 lej.

A kultúra mohó fogyasztása talán sohasem volt jel-
lemző széles néptömegekre nálunk (sem), azonban 
érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon miért ér-
deklődnek egyre kevesebben a lélek éltető elemének 
tartott művészetek különféle formái iránt. Az, hogy a 
nyomtatott könyv, az irodalom, a hagyományos olva-
sás egyre inkább kiszorul a fi atalok látómezejéből, 
nagyrészt a virtualitás dominanciája miatt, nem új-
donság. És az sem, hogy a nagymamakorúak gene-
rációját is egyre erőteljesebben magába szippantja a 
Facebook ingoványos, de másodpercenként változó 
világa. Az sem újdonság, hogy az oktatási rendszer 
sorra termel ki nemzedékeket, amelyek tagjai csupán 
felszínesen szívhatják magukba az alapos műveltsé-
get, ugyanis mivel az iskolai tananyagmennyiség ir-
datlanul nagy, jó esetben csak az átadott tudás töre-
dékrésze marad meg a fi atalok emlékezetében. És az 
iskola sajnos nem tanít meg szelektálni a gyerekekre 
özönlő információmennyiség óceánjában. Persze ha 
van hajlandóságuk, és ilyen irányú az érdeklődésük, 
akkor a gyerekek majd kultúrafogyasztó, színházba 
járó felnőtté válhatnak, olyanokká, akik nem csupán 
évi 130 lejre taksálják a művészetek szerepét min-
dennapjaikban. De ők azok, akik valószínűleg a kul-
túrafogyasztó kisebbség lesznek.

És hogy mi a helyzet ebben az országban az általá-
nos műveltséggel? Úgy tűnik, döntéshozatali szinten 
korántsem fontos tényező a kultúra, elég, ha csak 
arra gondolunk, hogy Románia nemrég levitézlett mi-
niszterelnöke ékesen bizonyította: nemhogy művelt-
ség, de még helyes beszéd tekintetében is csehül 
áll. Ettől persze még nyugodtan ott álldogálhatott az 
ország élén majdnem két éven át. A műveltség hiá-
nyáról a minap napvilágot látott, megmosolyogtató 
hír is eszünkbe juthat, ami arra enged következtet-
ni, hogy bizony a kulturális intézmények sem mindig 
büszkélkedhetnek megfelelően tájékozott munka-
társakkal. Egy állami alkalmazott, a temesvári német 
színház művészeti tanácsadója állítólag a több mint 
három évszázada elhunyt nagy francia drámaíró, 
Molière e-mail-címét kereste, hogy szerzői jogdíjakat 
tisztázzon vele. Hogy komikus-e, avagy tragikus az 
eset, azt mindenki eldöntheti. Még csak nem is kell 
megveszekedett kultúrafogyasztónak lenni ahhoz, 
hogy elképedjünk: mi minden megeshet büntetlenül 
ebben az országban.
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 » Éppen a fertőzés terje-
dését fékezendő, betiltották 
a vaddisznók hajtóvadá-
szatát, hogy az állatok ne 
meneküljenek el, és így 
távolabbra hurcolják a be-
tegséget.

Célpont. A fertőzött területen, Barót környékén ki kell lőni minden egyes vaddisznót

 » SZÁSZ CS. EMESE

E ljárásjogi hiba történt, ezért kell 
megismételni a tárgyalás egy részét 

– mondta a Székelyhonnak Gogolák 
Csongor ügyvéd, aki a marosvásár-
helyi II. Rákóczi Ferenc Római Kato-
likus Gimnáziumot képviseli abban a 
perben, amelyet román nacionalista 
szervezetek indítottak a tanintézet 
törvénytelennek vélt tavalyi létreho-
zása miatt. A magyarellenes megnyil-
vánulásairól ismert Népi Mozgalom 
Párt (PMP), a Méltóságért Európában 
Polgári Egyesület (ADEC), valamint a 

marosvásárhelyi Unirea Főgimnázium 
és a főgimnázium szülői munkakö-
zössége áprilisban közösen perelte be 
a tanügyminisztériumot és a gimná-
ziumot a tanintézet törvénytelennek 
vélt tavalyi létrehozása miatt. Azóta 
– mint az iskolát képviselő ügyvédtől 
megtudtuk – összesen két-három per 
zajlott le, s bár keddre érdemi tárgya-
lást és ítélethirdetést vártak, végül 
halasztottak. „Eljárásjogi hiba történt, 
ezért meg kell ismételni az eljárás egy 
részét, valószínűleg az utolsó tárgya-
lást. Mivel nem idézték be a minisztéri-
umot, most minden iratot kiküldenek 

nekik, arról nyilatkozniuk kell, hogy 
egyetértenek, vagy milyen kifogásaik 
vannak, s akkor újból tárgyalják” – 
magyarázta Gogolák Csongor ügyvéd. 
Hozzátette, az alperesnek, vagyis a II. 
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gim-
náziumnak ez a per és az ítélethirdetés 
nem sürgős, mert amíg nincs ítélet, 
addig biztos, hogy a döntés nem be-
folyásolja a marosvásárhelyi iskola 
jövőjét. A per végkimenetelét illetően 
az ügyvéd azt mondta, hogy bizakodó-
ak, de Romániában sosem lehet biztos 
az ember semmiben, nemhogy egy 
peres eljárás végkimenetelében. „Ve-

szítettünk már el olyan pert, amit meg 
kellett volna nyernünk, és fordítva” – 
tette hozzá Gogolák Csongor. Az iskola 
igazgatója, Tamási Zsolt is bizakodó, 
amint  elmondta, várják a következő 
tárgyalást. Az iskola újraalapításáról 
2018 februárjában törvényt fogadott el 
a román parlament, ezt azonban az al-
kotmánybíróság egy hónappal később 
alkotmányellenesnek minősítette. Az 
iskola végül az oktatási tárca tavaly 
augusztus 9-én elfogadott rendelete 
alapján nyithatta meg ismét kapuját 
immár II. Rákóczi Ferenc Római Kato-
likus Gimnázium néven.

Nem sürgős a marosvásárhelyi katolikus iskola perének befejezése

 » Az iskola 
igazgatója, 
Tamási Zsolt is 
bizakodó, amint  
elmondta, várják 
a következő tár-
gyalást.




