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A homoródszentmártoni medvevadászat résztvevői 1980-ban. Ceaușescu vendége volt Todor Zsivkov bolgár pártfőtitkár és Moammer Kadhafi  líbiai vezető

folytatás az                 oldalról1.

Ezzel párhuzamosan a vadászta-
tás terén azonban megjelentek a 
túlzott védelmi törekvések. 2016-
ban a román kormány megtiltot-
ta a medve, a farkas, a hiúz és a 
vadmacska vadászatát. A politi-
kai krízis miatt Bukarestben egy 
technokrata kormány került hata-
lomra, a Környezetvédelmi Minisz-
tériumban pedig drasztikus intéz-
kedésekkel szóltak bele az addig 
jól működő vadgazdálkodásba. 
Cristiana Pasca Palmer miniszter 
sorozatban követett el hivatalbeli 
túlkapásokat: jegyzőkönyvvel vál-
toztatta meg a Ragadozó Munka-
csoport összetételét, ami törvény-
telen eljárásnak számít. Számos 
társadalomellenes és az ország 
érdekeit sértő intézkedést hozott: 
ezek közé tartozik a medvevadá-
szat egyoldalú megtiltása. Dönté-
sekor arra hivatkozott, hogy nem 
ismerjük a romániai erdőkben élő 
medvék pontos száma, de az iga-
zi ok politikai volt: ne veszítsék el 
azokat a választókat, akik csak a 
plüssmacit látják a tájban…

Később a helyzet annyiban vál-
tozott, hogy a 2018-ban elfogadott 
Medve Akcióterv kimondta: a va-
dászat gazdálkodási eszköz, és a 
407-es számú vadászati törvény 
előírja, hogy minden év május 15-
ig ki kell adni a prevenciós medve-
kvótát. 2020-ban a túlzott védelem 
miatt a medveállomány száma 
mintegy tízezerre ugrott, ami túl 
sok, és exponenciálisan növeli a 
medvekárt. A romániai vadászati 
törvény megengedi a medve vadá-
szatát, ez ellen azonban hevesen 

tiltakoznak a természetvédő szer-
vezetek, mint a WWF, ACDB, Mil-
vus stb. Az erdészeti és vadászati 
hatóság pedig eredménytelenül 
bizonygatja az igazát. A természet-
védő civilszervezetek lobbitevé-
kenysége növekszik, és befolyásuk 
egyre jelentősebb. E szervezetekre 
azonban Romániában is az a jel-
lemző, hogy vagy „méregzöldek” 
(szélsőségesek), vagy amatőrök. 
Sajnos a méregzöldek lobbija erő-
södik, és hamis képet mutat a tár-
sadalomnak.

A volt környezetvédelmi mi-
niszterrel, Costel Alexével sem 
tudott boldogulni az erdészeti és 
a vadgazdálkodással foglalkozó 
szakma. Rendszeresen megta-
gadta a 407-es vadászati törvény 

betartását, tette bűnelkövetésnek 
minősül. A prevenciós medvekvó-
ta elodázása politikai jellegű volt: 
nem akarták elveszíteni a városi 
szavazókat. Akik nem értenek sem 
az erdő-, sem a vadgazdálkodás-
hoz, azokat könnyű megvezetni a 
különböző vadászatellenes tézi-
sekkel.

A medveállományt
vadászattal kell szabályozni
Kijelenthető, hogy a szakszerűen 
megszervezett és folytatott vadá-
szat aktív természetvédelem is. 
A medveállományt vadászattal 
kell szabályozni, és fontos, hogy 
az ebből származó hasznot a va-
dásztársaságok visszaforgassák a 
vadvédelemre és a vadgazda egyéb 

kiadásaira. Csak így növelhető a 
lakosság toleranciája a nagyraga-
dozókkal szemben, a vadgazdák 
pedig motiváltak abban, hogy 
megvédjék a nagyragadozókat. 
Az erdők pompás vadját, a bar-
namedvét tartalmas vadgazdálko-
dás keretében lehet megóvni, és a 
túlszaporulatot olyan vadászokkal 
tudjuk értékesíteni, akik hajlan-
dók magas árat fi zetnie e becses 
vadért. Követeljük, hogy a medvét 
ne használják politikai célokra! 
A túlzott védelem hosszútávon a 
faj kihalásához vezet. Legyen már 
vége a pénzpocsékolásnak, a több 
tízmillió eurós eredménytelen vé-
delmi tervek támogatásának, mi-
közben Románia súlyos gazdasági 
krízisbe került a koronavírus-jár-

vány miatt. A nem kormányza-
ti „méregzöld” civilszervezetek 
hangzatos projektjei – amelyek-
hez az Európai Uniótól kaptak je-
lentős összegeket – csak papíron 
léteznek, és semmivel nem segí-
tik, hanem inkább hátráltatják a 
szakszerű vadgazdálkodást, amely 
elsősorban a szakma feladata kell, 
hogy legyen.

A tudományosan alátámasztott 
vadgazdálkodás nemcsak gazda-
sági, hanem társadalmi szükséglet 
is. Az egyre több faluközösséget 
veszélyeztető vadkárok csak így 
tarthatók kordában.

A szerző erdőmérnök,
a Zetelaka és Társai Vadász- és 
Horgásztársulat elnöke

A SZAKSZERŰEN MEGSZERVEZETT ÉS FOLYTATOTT VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM IS

A vadászat, a medve és a politika

K
ét vaskos botrány 
is megrengette az 
RMDSZ-t az elmúlt 
időszakban. Ezek a 
parlamenti választás 

után, kormányra lépés kellős kö-
zepén úgy hiányoztak az alakulat-
nak, mint léggömbárusnak a nyíl-
zápor. A két történetben az a közös, 
hogy személyi kérdésekről van szó, 
ugyanakkor alapvetően megkü-
lönbözteti egymástól az eseteket 
az, ahogyan a főszereplők kezelték 
a kialakult krízishelyzetet.

Vegyük sorra. Apjok Norbert-
ről, a szövetség második mandátu-
mát taposó parlamenti képviselő-

jéről kiderült, hogy nincs felsőfokú 
végzettsége, holott az RMDSZ mi-
niparlamentjeként működő SZKT 
tavaly kizáró feltételként szabta az 
egyetemi diploma meglétét képvi-
selő- és szenátorjelöltjei számára. 
A Máramaros megyei politikus 
még a választások előtt egy ang-
liai tanfolyamról szóló oklevelet 
próbált „eladni” felsőoktatási ké-
pesítésként, majd maga ismerte el, 
hogy a dokumentum hamis. Hogy 
mely szigetországi tanintézet mi-
lyen kurzusán vett részt a politikus, 
továbbá ki hamisította a diplomát, 
azt homály fedi. Apjok megígérte 
alakulatának, hogy a választáso-
kat követően lemond mandátumá-
ról, később azonban meggondolta 
magát, emiatt az RMDSZ kizárta 
soraiból. Tulajdonképpen nem is 
tehetett mást, hiszen a politikus-
nak sok van a rovásán. Ezek közül 
a legnagyobb bűn, hogy megpró-

bálta megvezetni saját pártját. 
Nehezen hihető ugyanis, hogy 
Apjok ne tudta volna: a szigetor-
szági e-kereskedelmi kurzus nem 
minősül felsőfokú végzettségnek. 
Ezen túlmenően írásba adott ígére-
tét is megszegte, mindazonáltal az 
ominózus diploma kapcsán felme-
rül az okirat-hamisítás gyanúja is, 
amit mindenképpen tisztázni kel-
lene, akár a nyomozó hatóságok 
bevonásával is, hiszen választott 
tisztségviselőről, törvényhozóról 
van szó.

Az ügy erkölcsi vetületéhez tar-
tozik, hogy Apjok nem volt hajlan-
dó levonni a megfelelő tanulságot 
a számára rendkívül előnytelen 
történetből, és bár fél szájjal elis-
merte, hogy tévedett, a mandátu-
mához a mai napig ragaszkodik. 
Holott erre méltatlanná vált – nem 
azért, mert nincs egyetemi dip-
lomája, hanem mert azt a hamis 

látszatot próbálta kelteni, hogy 
rendelkezik ilyennel. Megtehette 
volna, hogy négy év szünetet tart, 
elvégez egy egyetemet, aztán akár 
ismét törvényhozóként folytatja a 
karrierjét az RMDSZ-ben, így azon-
ban végképp kiírta magát az alaku-
latból, és nagy eséllyel az erdélyi 
magyar politizálásból is.

A másik véglet a nagybányai 
képviselő egykori párt- és frak-
ciótársának, Csép Andreának a 
nevéhez fűződik, még ha a két 
történet el is tér egymástól. A Ma-
ros megyei képviselő pert vesztett 
saját, nagykorú fi a ellen, aki azért 
citálta bíróság elé, mert a szülők 
válását követően külön élő édes-
anyja rövid időre megvonta tőle 
a tartásdíjat. Mégpedig „nevelési 
szándékkal”, az anya ugyanis így 
próbálta jobb útra téríteni a gyenge 
tanulmányi eredményeket felmu-
tató fi át. Mármost a nem hétközna-

pi per és az ügyben született ítélet 
kiszivárgását követően többen azt 
a következtetést vonták le, hogy a 
képviselő hitelét vesztette, és csa-
ládpolitikusként megbukott. Ami 
természetesen igazságtalan és el-
rugaszkodott ítélet. Bármilyen kel-
lemetlen legyen is az ilyen családi 
történet, azzal mindenki – szülő, 
nagyszülő, nevelő, pedagógus 
– egyetérthet, hogy a gyermek-
nevelés nemcsak egyetértésről, 
felhőtlen harmóniáról szól, ha-
nem bizony konfl iktusokkal is jár. 
Még a szociális és családügyekkel 
foglalkozó szakpolitikus számára 
is. Nem kívánt nézeteltérésekkel, 
mint amilyen a Csép Andrea és fi a 
közötti, amely elől a politikus nem 
próbált kibújni, a nyilvánosság 
előtt is vállalta a felelősséget érte.

Ahogy mondani szokás: a két 
politikusi hozzáállás között zongo-
rázni lehet a különbséget.
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