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Mindenekelôtt az idôjárásról. Az utóbbi
években valahogy mindig szerencsénk
volt. Igaz, a legkalandosabb a visegrádi
volt, ahol a közgyûlés egyébként sem
megszokott folyamatát kísérte az „égi ál-
dás” és a vele járó szélvihar. Nagykani-
zsán az összejövetelt megelôzô napok-
ban monszunszerû esô hullott, s így volt
ez Szolnokon is. De végül is mindig jóra
fordult az idô a terepi programokon.
Székesfehérváron talán a millennium
tiszteletére minden rendben volt.

Recepció. Érkeznek a vendégek. Sor
áll az akkreditálásnál. Belép egy hölgy.
Kezében sporttáska, látszólag nehéz.
Odalép a fogadó házigazda. Udvariasan
elkéri és ôrzi, míg végez a vendég.

Érkeznek sorjázva a buszok a kijelölt
parkolóhoz. Minden a legnagyobb rend-
ben. A kitûzôkön jelzett autóbuszokba
szállnak a résztvevôk. Menetrendszerûen
indulnak a jármûvek a kijelölt terepre.
Jelzés érkezett, hogy egy autóbusz aka-
dályoztatva van, s néhány percet késik.
Vagyunk vagy harmincan, akiknek vár-
nia kell. A házigazdák, miután közölték a
kései indulás okát, egy karton hûtött sör-
rel engesztelték a várakozókat.

Baráti est, találkozó. Kürtösök, Emer-
ling Gábor profi mûsorvezetése után az
Egyesület elnöke lép a mikrofon elé. Rövid
beszédében összefoglalja az Egyesület el-
múlt évének eseményeit, a vállalt feladato-
kat. Hangját sajnos elnyomja az egybegyûl-
tek sörös- és borospohár fölötti moraja. A
zaj olyan elviselhetetlen, hogy az Országos
Erdészeti Egyesület választott elnökének
szavai „pusztába kiáltottak” maradtak.

Noha a rendezôk többszöri kérésére,
hogy a zenészek a decibeleket vegyék
halkabbra – sem teljesült, csak tanulság
lehet a jövôre nézve.

Majdnem éjfél. A hangulat – ahogy
mondani szokás – a tetôfokára hágott.
Egy hölgy érkezik a sátor sörkiszolgáló
részlegéhez: Tessék mondani, itt lehet
sört kapni? A kérdés enyhén szólva vá-
ratlanul éri a csaposokat.

Jó volt látni, ahogy a polgármesteri
üdvözlés után a Vörösmarty Színház fe-
lé vonult az erdészek és a székesfehér-
vári kíváncsiskodók serege.

Szabó Gyula mondja Wass Albert ver-
sét. Kimérten, megtervezetten. A nézôtér
soraiból egy-egy rímes mondatpár után
önkéntelen sóhajt, biccentést hallani, látni.

Emerling Gábor konferál úgy, mintha
világéletében ezt tette volna. Magabizto-
san. A népi táncosok ropják táncukat. A
fotós a színpad felôl próbál fotózni. Nem
jön össze, mert a szuffita lámpák ellenfé-
nyében nem lehet, csak szemlélôdni. És
látni, hogy a tánc ritmusára mozognak a
külföldi meghívottak fejei.
„Elvonul a hadnép hosszú, tömött

sorban...” Végetért a Krisztus utáni má-
sodik évezred utolsó évének Vándor-
gyûlése. Az állófogadás kulináris élve-
zetét – ha szabad így fogalmazni – még
mindig „zavarja” Grétsy tanár úr dediká-
lása. Örömmel teszi, és örömmel állnak
sorban mindazok, akik nem jutottak az
asztalhoz a végsô pauza elôtt.

Hazafelé. Kissé eltévesztettem az
utat. A járdasziget mellé állva kérdez-
tem egy székesfehérvári lakost, hogy
merre kell az autópálya felé menni.

– Jobbra, az erdészek találkozóját
hirdetô felirat útbaigazítót ad – mondot-
ta. És így van ez rendjén.

– Balsay Miklós vezérigazgató tájékoz-
tatta szerkesztôségünket, hogy a bemuta-
tóhelyek továbbra is nyitottak vala-
mennyi szakosztály, illetve helyi csoport
részére. Mindazok tehát, akik csak a beje-
lentkezés alapján egy bemutatóterületet
láttak, megtekinthetik a többit is. Hasonló
lehetôséget ajánl az erdôgazdaság a helyi
vezetôknek, és a médiák képviselôinek.
Nem véletlen, hogy a szervezôbizottság a
beérkezett jelmondatok közül „Az erdôk
védelme önmagunk védelme” (Pápai Gá-
bor javaslata) fogadta el, hiszen csak az
egészséges és szakszerûen kezelt állomá-
nyokkal védhetjük meg magunkat a ma-
napság oly gyakori támadásoktól.

– Kevés szó esett a Vándorzászlóról,
melynek ötlete az elôkészítô megbeszélé-
seken vetôdött fel. A zászló emlékeztet a
Millenniumra éppúgy, mint a soron kö-
vetkezô házigazdát a Vándorgyûlés szer-
vezésének felelôsségteljes munkájára.
(Lásd a debreceni Szemerédi-féle emlék-
szoba-avatást.)

A szerk.

Joglesen
A földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter 36/2000. (VII. 7.) FVM
rendelete az agrárgazdasági célok
2000. évi költségvetési támogatásá-
ról szóló 6/2000. (II. 26.) FVM ren-
delet módosításáról

11. §.
Az R. 155. §-a helyébe a következô

rendelkezés lép:
„155. §. (1) E jogcím alapján az az

igénylô támogatható, aki/amely
a) a mezôgazdasági növénytermesz-

tésben, illetve szôlô- és gyümölcster-
mesztésben (TEÁOR A 01.1) termelô-
ként részt vesz, vagy fô tevékenység-
ként erdôgazdálkodást (TEÁOR A
02.01), vadgazdálkodást (TEÁOR A
01.50), illetve halászati termelô (TEÁOR
B 05.01) tevékenységet folytat,

b) árvíz, belvíz és aszálykárok ese-
tén a területileg illetékes földmûvelés-
ügyi hivatal igazolása szerint saját terü-
letén, a belvíz elvezetése érdekében a
tôle elvárható munkálatokat elvégezte,
az a) pont szerinti vadgazdálkodó és
halászati termelô kivételével, illetve ...”

* * *
A 2000. évben kifizethetô kárenyhí-

tési kérelmeket a megyei földmûvelés-
ügyi hivatalokhoz 2000. október 31-ig
lehet benyújtani. Erdôgazdálkodóknak

ezen túlmenôen minden esetben csa-
tolni kell az erdészeti hatóság igazolá-
sát is.

* * *
• 21/2000. (VIII. 18.) HM r. A munka-

védelemrôl szóló 1993. évi XCIII.
törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról 5357

• A vadászvizsga tartalmi feltételeirôl
és a vizsgaszabályzatról 907

• Növényvédô szerek forgalomba ho-
zatalának és felhasználásának enge-
délyezése, valamint forgalomba ho-
zatali és felhasználási engedélyek
visszavonása 892

• 43/2000. (VII. 21.) FVM r.A 2000. évi
ár- és belvizek által okozott mezô-
gazdasági és erdôgazdálkodási ká-
rok enyhítéséhez rendkívüli támoga-
tás nyújtásáról 4792

• 45/2000. (VII. 21.) FVM r. Az Állami
Erdészeti Szolgálat létrehozásáról és
szervezetérôl szóló 37/1996. (XII.
29.) FM rendelet módosításáról 4796

• 18/2000. (VII. 21.) OM r. A környezet-
egészségügyi-környezetvédelmi szak-
felügyelô szakirányú továbbképzési
szak képesítési követelményeirôl 4870

• 95/2000. (VII. 21.) KE h. A földmû-
velésügyi és vidékfejlesztési minisz-
ter tájékoztatója a vadászvizsga tar-
talmi feltételeirôl és a vizsgaszabály-
zatról 4872

Néhány gondolat utólag 
a vándorgyûlésrôl


