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Amillenniumi zászlóavatás díszven-
dége, s egyben a zászló átadója
Dávid Ibolya miniszter asszony

volt Vigántpetenden.
A mûemléktemplom dombján, ahol

néhány éve még az Országos Erdészeti
Egyesület által szervezett fafaragó tábor
résztvevôinek vésôi csattogtak – méltó
körülmények között adta át a miniszter
asszony az emlékzászlót. A piciny Bala-
ton-felvidéki község apraja-nagyja jelen
volt az ünnepségen. Csak remélni lehet,
hogy mindazok a tizenévesek, akik se-
gédkeztek az ünnepségen, éppúgy át-
érezték az esemény fontosságát, mint
ahogy a fafaragó tábor idején kíváncsis-
kodtak, hogy hogyan fejtik le a farön-
kökrôl a felesleges forgácsokat.

A miniszter asszony zsúfolt programja
ellenére volt szíves idôt szakítani, hogy
az Erdészeti Lapok olvasóinak néhány
biztató szót szóljon, és azt az erdôhöz, a
természethez való ragaszkodását gyer-
mekkori emlékeivel bizonyítsa.

Hálát adok az Istennek, hogy gyer-
mekéveimet a bajai ártéri erdôkben
tölthettem, mondta a miniszterasszony.
A bajai élet egy életforma. Az ártéri er-

dôk szigetvilágá-
ban az arra fogé-
kony gyerekek
igazi paradicsom-
ban tölthetik a
hétvégéket, és az
olyannyira várt
szünidôt. Az egész
nyarat a szigete-
ken töltöttük. Ta-
lán még emlékez-
nek az olvasók kö-
zül néhányan a te-
repszínû össze-
gombolható kato-
nai sátorra, melyet
egy-egy behajló
fûzfaágra kötöz-
tünk, és friss szé-
nával – melynek
semmivel össze
nem keverhetô il-
lata volt – bélel-
tünk a pokróc alá.
A sátraktól néhány
lépésre a Duna,
mely méltóságtel-
jesen hömpöly-

gött. Éjszaka apróbb
neszeibôl tudtuk, hogy ott van mellet-
tünk. Az égigérô tábortüzek, melyek
parazsánál oly illatosan pirult a
nyársratûzött hal vagy szalonna, felejt-
hetetlen, s egyben meghatározó élmé-
nyek voltak. Álomba ringatott az egész
napos fürdôzés fáradtsága, s melyhez a
rablóhalak halk vagy olykor erôteljes
csobbanása és a dohogó lapátkerekes
hajók adták az altatózenét. Csodálatos
élmény volt. Elég volt kiülni a tiszta fö-
venyre és ott figyelni a természetet, éj-
szaka pedig a csillagokat bámulni, me-
lyet ma oly másodlagosnak tartunk. Pe-
dig életünk a természet megtartásától
függ.

Pécsi egyetemista éveimben – s most
is – bejártam a fél világot, de mindig
visszavágyom a bajai ártéri erdôk és a
Duna holtágak alkotta szigetvilágába.
Családommal ma is elmegyünk e csoda-
országba, ladikot vagy kajakokat cipelve
az egyik homokpadról a másikba. Gyer-
mekeimnek szeretném átadni mindazt
az élményt, amit én átéltem. A holtágak
fölött kifeszített kötélen való csúszdá-
zást, melynek vízbecsobbanás lett a vé-
ge. Az iszapbirkózás, a fövényt talpunk-

kal tapicskoló és lábujjaink között fel-
bukkanó homokszemek pergése sem-
mihez nem hasonlítható. Végtelenül saj-
nálom azokat a gyermekeket, akiknek
ebben az élményben nem lehet részük.

A víz megnyugtató és nyitottak a vízi
emberek is, akik a természet törvényei
szerint élnek. Mert létük ettôl függ.
„Csak a törvény a tiszta beszéd” –
mondja József Attila, s igaza van. A Ter-
mészet törvénye az igazi, s lehet, hogy
ezért lettem a törvény szolgálója.

Körülbelül tíz éves voltam, amikor
elôször átúsztam a Dunát. Majdnem
ottvesztem. Félúton evickéltem, amikor
rájöttem, hogy itt még baj is lehet. Ör-
vény, örvény hátán... De szó szerint
megúsztam-átúsztam. A kaland mély
nyomokat hagyott bennem.

A bajai híd halálos örvényléseit is ta-
pasztaltam. Sokan fulladtak itt a Duná-
ba. Én is megpróbáltam a közelükbe
úszni. Valamiféle kihívást éreztem,
hogy meg kell tennem. Megtettem, de
nem ajánlom senkinek.

Úgy tûnt, hogy órákig úsztam kemé-
nyen a hídpillér közelében, mígnem si-
került partra érnem. És akkor jöttem rá,
hogy nem szabad a természetet kihívni
magunk ellen. Sajnos az ember olykor
más dimenzióban érzi jól magát. S le-
het, hogy ez lesz a veszte.

Az erdészek nap mint nap tapasztal-
hatják a természet törvényeit. De vajon
tudnak-e úgy munkálkodni, hogy köz-
ben az egyre szaporodó emberiség igé-
nyeinek is megfeleljenek... No, de ez az
Önök szakmájának a nagy kihívása,
aminek remélem, meg tudnak felelni.

Miniszter asszony köszönöm, hogy
az Erdészeti Lapok rendelkezésére állt.

Pápai Gábor
Dávid Ibolya igazságügyminiszter

részt vett az idei Balaton-átúszó kihívá-
son is, és két és fél órás ideje remek
kondícióra utal. (A szerk.)

Érdekképviseleti
tanács alakult
Megalakult a Magyar Mezô- és Erdôgaz-
dasági Érdekképviseleti Tanács. A taná-
csot kilenc szervezet alakította meg: a
gazdakörök, a kertészek, a magánerdô-
tulajdonosok, a német gazdaszövetség,
a mezôgazdasági társaságok szövetsé-
ge, a Hangya szövetkezetek, az Agrya, a
vadásztársaságok és a kertészek szövet-
sége. Az elnök Jakab István lett.

(Vas Népe)

Dávid Ibolya miniszter-
asszony Vigántpetenden

Jobbról a miniszterasszony, balról Marton Istvánné polgármester


