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Négy év a
páneurópai
diverzitásért
A páneurópai biológiai és tájképi sok-
féleség stratégiáját  négy éve egy Szófi-
ában tartott miniszteri konfernecián fo-
gadták el. Az azóta eltelt idôszak érté-
kelését a Strategy Bulletin 1999. 15/16.
számban olvashatjuk.

Eszerint a tények nem éppen bízta-
tóak a természetvédelem számára. Nem
kap kiemelt hangsúlyt a politikai tevé-
kenységben, az ökonómiai környezet
agresszív vele szemben, a természet
iránti érzékenység alacsony fokú, a gaz-
dasági faktor és a természetvédelem
közötti kapcsolatok nem kielégítôek,
de még a természetvédôk táborán belül
sincs összhang.

A természet nyelve rendkívül gazdag
– állapítják meg –, de sem nem beszé-
lik, sem nem hallgatják, jóllehet erre a
társadalmon belül lenne lehetôség,
mint amilyen a törvényhozás, gazdálko-
dás és tervezés. A természetvédôknek
jobban rá kellene hangolódniuk erre a
nyelvezetre és üzenetét hatékonyabban
tolmácsolni a közvélemény és a döntés-
hozók felé.

Az 1992-es riói konferencia integrá-
ciót teremtett és új irányba fordította a
természetvédelmi politikát. A Don
Quijote-i reménytelen küszködés he-
lyett a többi szereplôt rá kellene venni-
ük a közös célok megvalósítására, mint
amilyen a tartamos életlehetôség, a ter-
mészet figyelembevétele és ezekkel a
közös jövô szolgálata.

Ref. Dr. hc. dr. Szodfridt István

A tulajdonosi
jogok és a 
vadászat
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának
ítélkeznie kellett 10 francia mezôgazda
keresete ügyében. Utóbbiak azt sérel-
mezték, hogy a Loi Verdeille néven is-
mert jogszabály kényszerûen arra köte-
lezi a meghatározott küszöbérték alatti
területnagysággal rendelkezô földtulaj-
donosokat, hogy a területileg illetékes
vadásztársaság tagjaivá legyenek, és
kötelesek legyenek tûrni a nekik nem

tetszô tevékenységet földjükön. A bíró-
ság a földtulajdon szabad és kényszerû
korlátozástól mentes használata mellett
döntött, és fentartotta azt a lehetôséget,
hogy a földtulajdonosok maguk dönt-
senek vadásztársasági tagságuk ügyé-
ben.

(Strategy Bulletin, 1999. 15/16. sz.)
Ref. Dr. hc. Dr. Szodfridt István

Millenniumi 
vadásznapok
Tatán
A Komárom-Esztergom megyei vadá-
szok régi vágya teljesül azzal, hogy há-
zigazdái lehetnek a „Millenniumi Va-
dásznapok 2000. szeptember 2–3.” ren-
dezvénynek, amely egyben az ez évi
vadásznapi rendezvénysorozat legki-
emelkedôbb eseménye.

A Tatai vár és Öreg-tó természetes,

festôien szép környezete ad otthont a
millenniumi gondolatok jegyében ren-
dezett országos központi kétnapos
programnak. A Tatai-medence, a Vértes
és a Gerecse történelmi vadászati múlt-
ja teszi méltóvá a helyszínt e rangos
eseményre.

Elmondhatjuk, hogy ma már teljes
lendülettel folynak az elôkészületek,
amelyben a szervezôbizottság a koráb-
bi vadásznapi programokon túlmenôen
sok új és látványos elemet épít be. A
rendezvény, amely várhatóan nagy ha-
zai érdeklôdésre számíthat, vendégül
látja Tata öt országban lévô testvérváro-
saiból (Alkmaar, Arenzano, Danmari le
Lis, Gerlingen, Szôgyén) idelátogató
delegációkat. Ezen a két napon a város
vendégeként részt vesznek a rendezvé-
nyen az Európai Unió országainak
nagykövetei és hazánkból számos ven-
dég. A vadásznapokra mindenkit
szerettel várja a Vadásznapok Szervezô
Bizottsága.

Felvilágosítás: Dr. Jakabházy Miklós,
Schweighardt Otto, tel.: (34) 384-063.

Egy éve a DUNAKER-es különszámban
vetettem fel a gondolatot, hogy használ-
juk ki a fodrászoknál, fogorvosoknál
várakozók idejét úgy, hogy az oda el-
juttatott kiadványainkkal is tájékoztas-
suk a közvéleményt.

Sajnos néhány éve fogorvosfüggô let-
tem. A hôskorszak sarkutazóinak sor-
sára jutottam. Ép, egészséges fogaimat
eresztette el az íny. Az a néhány, ami
megmaradt a felsôkbôl, pillérként szol-
gál a készülô hídhoz. Még az a szeren-
csém, hogy a kész hídról lepillantva tö-
kéletes és hiánytalan alsó rágóképzôd-
ményeket lehet majd látni.

Bevallom ôszintén, szándékosan hú-
zom az idôt a hídépítési munkálatok
alatt. Nem a fájdalomtól való félelem
miatt, hanem mert a világ legszebb sze-
mû fogorvoshölgyének keze alatt a fáj-
dalom is egész más. Ráadásul imádja
az erdôjárást és mindent, amit az erdô-
ben való barangolás nyújthat.

Nos, elvittem a váróba néhány Erdé-
szeti Lapot, olvassa csak a sok fogfájós.
(Lehet, hogy akad közöttük egy-két ma-
zochista.) A múltkor hosszabb idôt vett
igénybe a fogcsiszolás, így tovább tar-
tott a természetrôl kialakult disputa.
Ami értelemszerûen többnyire egyolda-
lú, hiszen míg fogam fehérét mutoga-

tom, csak egy-egy Homo erectusi han-
got préselhetek ki gégefômbôl.

Míg az én imádott orvosnôm dolgo-
zik, sok érdekeset tudhatok meg az em-
beriség és a természet viszonyáról, az
evolúció fogakat érintô majdanjáról.
(Megnyugtathatom a fogorvostól rette-
gôket, hogy már csak pár tízezer évet
kell várni, és nem lesz fogfájás, mert fo-
gazatunk elcsökevényesedik a sok pépes
és elôre fôzött étel következményeként.)

No de térjünk vissza az Erdészeti La-
pokhoz. Egy-egy öblítéskor szóhoz jutva
egy-két mondattal feleltem az elhang-
zottakra, majd újabb témát felvetve
hallgattam csodálatos doktornôm ter-
mészetfilozófiáját. Elmenetelem elôtt az
erdészekre terelôdött a szó.

A fogdoktornôben lelkes hívünket
tisztelhetjük, így megemlítettem, hogy a
társadalom milyen háládatlan velünk.
Már ami a megítélésünket illeti. Vigasz-
talt, nem hiszi, hogy ilyen sötét a hely-
zet és higgyem el, hogy az emberek
többsége nem erdészellenes.

Szavait ékesen igazolta, hogy kilépve
a sajátosan kellemes kínzókamrából, a
sorukra váró három beteg közül kettô
az Erdészeti Lapokat forgatta.

Pápai Gábor

Fogorvosnál


