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„Kárpát-medencei együttmű-
ködésre is szükség van ahhoz, 
hogy a magyarság ismét elfog-
lalja vezető szerepét a lóte-
nyésztésben, amely 30–40 évig 
»aludta Csipkerózsika-álmát«” 
– jelentette ki pénteken a Szé-
kelyföldre látogató Nagy István. 
A budapesti agrárminiszter egy 
oltszemi sportesemény megnyi-
tóján jelentette be, hogy újabb 
anyaországi tenyésztésű, ezúttal 
kisbéri félvér fajtájú mén került 
Erdélybe, Sepsibodokra.

 » KRÓNIKA

S zéchenyi István óta tudjuk, 
hogy a magyar állattenyésztés 
koronaékszere a lótenyész-

tés, aminek a továbbfejlesztéséért 
mindent meg kell tennünk a Kár-
pát-medencében – jelentette ki 
Nagy István agrárminiszter a Ko-
vászna megyei Oltszemen szerve-
zett nemzetközi fogathajtóverseny 
pénteki megnyitóján. A miniszter 
az MTI szerint arra hívta fel a fi gyel-
met, hogy nemzeti történelmünkből 
tudjuk, a magyar ember és a ló el-
választhatatlan egymástól. Hozzá-
tette, hogy a magyar mének kiváló 
genetikai állományára és vérvona-
lára támaszkodva lehet megújítani, 
és nemzetközi szinten is még ered-
ményesebbé tenni a lótenyésztést. 
Ehhez azonban nélkülözhetetlen a 
szoros együttműködés.

„Kárpát-medencei együttműkö-
désre is szükség van ahhoz, hogy a 
magyarság ismét elfoglalja vezető 
szerepét a lótenyésztésben, amely 
30–40 évig »aludta Csipkerózsika- 
álmát«” – jelentette ki a közmédi-
ának Nagy István agrárminiszter. 
Szerinte jó úton járnak, hiszen Ma-
gyarországon új fordulat van, egyre 
több magángazdaságban is sikere-
sen tenyésztik a lovakat, egyre több 
magyar versenylovat jegyeznek a 
világon, illetve egyre több lovat 
tudnak értékesíteni magas áron. A 
miniszter szerint öt-tíz éven belül 
Magyarország ismét a lótenyésztés 
élvonalában lesz. Nagy István ag-

rárminiszter azt is hozzátette, hogy 
Erdélyben például több ló van, mint 
Magyarországon, ezért, mint fogal-
mazott: „erdélyi honfi társainknak is 
fontos segíteni abban, hogy emeljük 
az itteni lóállomány genetikai szín-
vonalát”. Az eddigi intézkedések 
eredményességét jól mutatja, hogy 
Szilvásváradon kerülhet megrende-
zésre a négyesfogat-hajtó világbaj-
nokság – emelte ki a tárcavezető.

Nagy István az oltszemi sporte-
semény megnyitóján jelentette be, 
hogy újabb anyaországi tenyész-
tésű, ezúttal kisbéri félvér fajtájú 
mén került Erdélybe, a Kovászna 
megyei Sepsibodokra. Kifejtette, 

NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER OLTSZEMEN KÖZÖLTE, ISMÉT VEZETŐ SZEREPRE TÖRNEK KÁRPÁT-MEDENCEI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL

Újabb ménnel segítik az erdélyi lótenyésztést

Megülhetik. A kisbéri félvér mén egy tavalyi kezdeményezés folytatásaként került Erdélybe
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hogy a Szemafor Széltoló névre 
keresztelt állat felmenői között 
megtalálható egy híres oltszemi 
mén is, amely mintegy száz évvel 
ezelőtt került el a településről, így 
a most átadott lóval a fajta visz-
szatért hazájába. A kisbéri félvér 
mén egy tavalyi kezdeményezés 
folytatásaként került a határon 
túlra. 2020 júniusában négy kü-
lönböző fajtájú, kiváló küllemű, 
magyar tenyésztésű mént indított 
útnak az agrárminiszter Erdélybe, 
elsősorban annak vizsgálatára, 
hogy azok az ottani, heterogén 
lóállományra milyen hatást gya-
korolhatnak. A négy mén, négy 
különböző magyar tulajdonú 
gazdaságba került olyan területi 
eloszlásban, amely biztosítja azt, 
hogy minél több erdélyi tenyész-
tő és tartó elérhesse azokat. Az 
újabb ménkihelyezésre a kedvező 
tapasztalatok nyomán nyílt lehe-
tőség – olvasható az Agrárminisz-
térium közleményében. 

Az eseményen jelen volt Novák 
Károly Eduárd romániai sportmi-
niszter is, aki a magyar közmé-
diának elmondta, hogy „lassan 
visszanyerjük az elvesztett lovas-
kultúránkat a Kárpát-medencé-
ben”. Megköszönte a magyar 
kormánynak, hogy támogatta az 
oltszemi nemzetközi fogathajtóver-
senyt, és megállapította, hogy Ro-
mániában a hagyományoknak kö-
szönhetően a romániai magyarok 
tartják életben a fogathajtósportot, 
amelyet a magukénak éreznek és 
szívvel-lélekkel űznek.

 » Novák Károly 
Eduárd romániai 
sportminisz-
ter elmondta, 
hogy „lassan 
visszanyerjük 
az elvesztett 
lovaskultúránkat 
a Kárpát-meden-
cében”.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

E lfogadta a kormány a környezetvé-
delmi, vízügyi és erdészeti minisz-

térium javaslatára az Országos Erdé-
szeti Felügyelőség megalakulásáról 
szóló sürgősségi rendeletet – derül ki 
az RMDSZ pénteki közleményéből. „Az 
Országos Erdészeti Felügyelőség létre-
hozásának szükségessége az erdőgaz-
dálkodási gyakorlatban gyökerezik. 
Célja a környezet ellen elkövetett vét-
ségek, különösen az illegális fakiter-
melés visszaszorítása, ugyanakkor az 
erdészeti ágazat ellenőrizhetőségének 
és az erdők folyamatos megfi gyelhető-
ségének megszilárdítása” – emelte ki 
Tánczos Barna környezetvédelmi, víz-
ügyi és erdészeti miniszter. Az Orszá-
gos Erdészeti Felügyelőség (OEF) az 
erdőgazdálkodásért felelős központi 
közigazgatási intézmény hatáskörébe 
tartozó, jogi személyiséggel rendelke-
ző szakintézmény, amely teljes mér-
tékben állami fi nanszírozású. Az OEF 
és az alárendeltségébe tartozó erdésze-
ti felügyelőségek szervezeti felépítését, 
alkalmazottainak a számát, hatáskö-
rét a most elfogadott sürgősségi kor-
mányrendelet életbelépésétől számí-
tott legkevesebb 30, legtöbb 60 napon 
belül az erdészetért felelős központi 
hatóságok javaslata alapján szintén 
kormányhatározattal szabályozzák. 
Az OEF vezetőségének összetétele: egy 

államtitkári rangú főfelügyelő, aki má-
sodlagos hitelutalványozó is egyben, 
őt segíti az államtitkár-helyettesi rang-
gal bíró főfelügyelő-helyettes.

A közleményből továbbá kiderül, 
hogy az erdészeti felügyelőségek kü-
lön jogi személyiséggel rendelkeznek, 
de az Országos Erdészeti Felügyelőség 
alárendeltségébe tartoznak. Az OEF 
főbb feladatai az erdészeti felügyelő-
ségek tevékenységének a koordinálá-
sa, az azok által javasolt jogszabályok 
jóváhagyása, a faanyag nyomon kö-
vethetőségének ellenőrzése az érvény-
ben lévő törvényi előírások alapján. 
Emellett a kimutatások és kockázate-
lemzések készítése az országos erdő- 
és vadállományról, a vadászati szabá-
lyok betartása a nemzeti vadállomány 
esetében, illetve a fa szállításának 
ellen őrzése a törvényes előírások 
alapján. Az erdészeti felügyelőségek 
fi gyelni és ellenőrizni fogják a faanyag 
nyomon követhetőségét az érvény-
ben lévő törvényi előírások szerint, 
és az ezekről szóló jelentéseket az 
Országos Erdészeti Felügyelőségnek 
kell elküldeniük az országos erdő- és 
vadállományról szóló kimutatások és 
kockázatelemzések készítése érdeké-
ben. Továbbá hatáskörébe tartozik a 
szabályok életbe léptetése, követése 
és ellenőrzése az erdőkben és más, 
fával borított területeken – fejti ki az 
RMDSZ közleménye.

Új erdészeti felügyelőség
 » OLÁH ESZTER

Bajkai István budapesti országgyű-
lési képviselő és id. Lomnici Zol-

tán, az Emberi Méltóság Tanácsának 
elnöke szombaton Kolozsvár Főterén 
foglalt állást az erdélyi magyarság 
jogvédelme és a székely politikai fog-
lyok ügyében. A kolozsvári „kitérővel” 
megtoldott erdélyi látogatás célja a 
régió szabadságáért küzdő, politikai 
bűnösként is számontartott 1848-as 
forradalmárra, Vasvári Pálra való 
megemlékezés. Az immár több mint 
fél évtizedes múlttal rendelkező út 
célpontja a Bélesi-tó volt, ahol az Er-
dély szabadságáért küzdő 1848–49-es 
forradalmárra, a közelben elesett és 
eltemetett Vasvári Pálra emlékeztek. 
Bajkai István képviselőt a határon túli 
magyarokért kifejtett tevékenységeié-
ért idén Vasvári Pál-díjban részesítet-
te a forradalmár nevét viselő polgári 
egyesület, akárcsak korábban id. Lom-
nici Zoltánt. Ők hivatottak „a székely 
szabadságért küzdő” Beke István és 
Szőcs Zoltán politikai foglyoknak átad-
ni ugyanezt a díjat, ám a székelyföldi 
terrorvád perében kapott ötéves bör-
tönbüntetésük miatt erre eddig nem 
kerülhetett sor.

 „Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az 
itt élő magyarok érezzék, védik a joga-
ikat. Sajnos az Európai Unió és az Eu-
rópa Tanács intézményrendszere nem 

alkalmas arra, hogy az őshonos ki-
sebbségek jogait védjék, ezért nagyon 
fontos, hogy a magyar állam mellett 
önkéntes jogvédők is felléphessenek, 
hiszen láthatjuk a székely zászló ügyét, 
a nyelvhasználati jogokat, az egyházi 
tulajdonnal kapcsolatos vitákat. Azt 
mondhatjuk, hogy a módszerek vál-
toztak, de Trianon óta a magyarok el-
nyomása folytatódik Romániában, és 
ez ellen nekünk határozottan fel kell 
lépnünk” – nyilatkozta id. Lomnici 
Zoltán jogász, aki 2002 és 2009 között 
betöltötte a budapesti Legfelsőbb Bíró-
ság elnöki tisztségét. 

Bajkai István országgyűlési képvise-
lő szerint az Európa Tanács egyes in-
tézményei nem állnak ki kellőképpen a 
magyarságért, és nem érzékelik, hogy 
a külhonban élő, erdélyi vagy akár kár-
pátaljai magyarság a legjobban és leg-
szigorúbban üldözött kisebbség egész 
Európában. Hozzátette, szerinte pél-
dátlan, hogy az Európai Unió – amely 
egyébként alapértékének tartja a nem-
zeti kisebbségek védelmét – nemhogy 
védelmet nem biztosít, de „bűnpárto-
lóként áll a román állam mellett”. Beke 
István és Szőcs Zoltán ügye kapcsán el-
mondta, hogy a román államhatalom 
változatlanul ellenségként tekint azok-
ra, akik kiállnak a magyarság jogaiért, 
és a Beke–Szőcs-ügyön keresztül nem 
tettek mást, mint hogy megfélemlítet-
ték az erdélyi magyarságot.

Anyaországi támogatás a jogvédelemnek

 » „A módsze-
rek változtak, 
de Trianon óta a 
magyarok elnyo-
mása folytatódik 
Romániában, és 
ez ellen nekünk 
határozottan fel 
kell lépnünk” 
– nyilatkozta 
Kolozsváron id. 
Lomnici Zoltán 
jogász.




