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Egyesületi hírek
Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének
2009. július 27-i ülésérõl, Budapest
Az ülés helyszíne: FVM miniszteri tanácsterem
Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Dr. Pethõ József elnök, Schmotzer András általános alelnök, Bodor Dezsõ Károly magánerdõs.
alelnök, Haraszti Gyula EL SzB elnök,
Kiss László, Máté Zoltán, Puskás Lajos
és Tihanyi Gyula régióképviselõk.
Tanácskozási joggal:
Dr. S. Nagy László MTESZ alelnök,
az OEE Szeniorok Tanácsa elnöke, Dr.
Sárvári János MEGOSZ ügyvezetõ elnöke, OEE könyvtár õre, Ormos Balázs fõtitkár, Pápai Gábor fõszerkesztõ, Mester
Gézáné titkárságvezetõ.
Kimentését kérte: Doros István technikus alelnök, Horgosi Zsolt és Kertész
József régióképviselõk.
Dr. Pethõ József elnök köszöntötte
az elnökségi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy az Elnökség 8 fõvel határozatképes. A jegyzõkönyv vezetésére Mester Gézánét, hitelesítõknek
Bodor Dezsõ Károlyt és Tihanyi Gyulát
kérte fel, mellyel az Elnökség tagjai
egyetértettek. Ez után javaslatot tett arra, hogy az 5., napirendi pont utolsóként kerüljön megtárgyalásra, a többi
sorrend változatlan marad. Az Elnökség
a javaslatot egyhangúan elfogadta.
Az elsõ napirendi pontban az Erdészeti Lapok digitalizálásáról, annak sajtótájékoztatójáról esett szó. Az Elnökség az alábbi határozatban köszönte
meg a résztvevõknek a munkát, mely
az Egyesület, de az ország elektronikus
sajtó feldolgozása vonatkozásában is
egyedülálló eredményeket jelent:
11/2009. (július 27.) sz. határozat
Az OEE Elnöksége köszönetét fejezi ki az Erdészeti Lapok 147 évfolyamának digitalizálása és a világhálón
való közzététele érdekében kifejtett
egyedülálló elõkészítõ, szervezõ és
bonyolító munkáért, melyet Kiss
László az Ipoly Erdõ Zrt. vezérigazgatója megértõ támogatásával Haraszti Gyula az OEE Szerkesztõ Bizottságának elnöke, Lengyel László a
Szerkesztõ Bizottság. tagja és Nagy
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László tudományos munkatárs –
mindhárman az Ipoly Erdõ Zrt. munkatársai – végeztek az OEE Szerkesztõ Bizottságának és a NYME Központi Könyvtárának segítõ közremûködése mellet. De nem feledkezhetünk
meg a kivitelezõrõl, a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület pontos, szakszerû munkájáról sem.
(Jelen volt 8 elnökségi tag: 8 igen,
0 nem, 0 tartózkodás)
Második napirend: Dr. Pethõ József
elnök – az elnökség nevében – levélben
köszönte meg a selmecbányai Vándorgyûlés kiváló szervezéséért a munkát az
Ipoly Erdõ Zrt. valamennyi dolgozójának és az alábbi határozatot hozta:
12/2009. (július 27.) sz. határozat
Az OEE Elnöksége elismerését fejezi ki az Ipoly Erdõ Zrt. és az OEE
Balassagyarmati Helyi Csoport
kollektívájának az OEE 140. – Selmecbányán és az Ipoly térségében
rendezett – Vándorgyûlésének magas szintû szervezéséért, mellyel
tovább emelték a magyar erdészet
rangját és nemzetközi tekintélyét.
(Jelen volt 8 elnökségi tag: 8 igen,
0 nem, 0 tartózkodás)
Pápai Gábor a vándorgyûlés kapcsán
azt a javaslatot tette, hogy az Egyesület a
Nyugat-magyarországi Egyetemmel karöltve próbálja meg a selmecbányai Akadémia udvarán, az alapításkor elhelyezett
és az azóta lebontott márványtáblát kölcsönkérni a soproni Erdészeti Múzeum
vagy az NYME számára. A tábla pillanatnyilag az Óvár egyik földszinti helyiségének lépcsõje alatt porosodik. Az Elnökség
felkérte Kiss László vezérigazgató urat,
hogy nézzen utána ennek a lehetõségnek. Ezt követõen Dr. Pethõ József elnök
felolvasta Leipold Árpád egyesületi tag levelét, mely a Tiszteletbeli Tagság kitüntetéssel kapcsolatos. Kérte az Elnökség felhatalmazását a válaszlevél megírására.
A harmadik napirendi pontban Dr.
Pethõ József elnök szóban egészítette
ki az írásban megküldött Wagner Ká-

roly Emlékév meghirdetését, melyet
elõször a Vándorgyûlésen jelentett be.
Ennek megszervezésére szervezõ bizottságot kell létre hozni. A programtervezetet a szeptemberi elnökségi
ülésre elõ kell készíteni.
13/2009. (július 27.) sz. határozatával az OEE Elnöksége 2010
évet Wagner Károly Emlékévének
jelöli, mely során rendezvényeivel
adózik egyik legnagyobb erdésze
emléke elõtt. A két éve tervezett
Egyesületi Almanach kiadása is
méltó tisztelgés lesz. Az Emlékévet
szervzõ bizottság tagjai: Dr. Pethõ
József, az OEE elnöke, Ormos Balázs, az OEE fõtitkára, Dr. Sárvári
János, az OEE Wagner Károly
Szakkönyvtár vezetõje, Dr. Oroszi
Sándor, az OEE Erdészettörténeti
Szakosztály elnöke és Zétényi Zoltán, az OEE Közönségkapcsolatok
Szakosztály elnöke. Az elnökség
minden tagtársunk aktív közremûködését várja.
(Jelen van 8 elnökségi tag: 8 igen,
0 nem, 0 tartózkodás)
A negyedik napirendi pontban Puskás Lajos számolt be a 2009. július 7-14.
között a GEO-ENVIRON szervezése
mellett a Fekete-Tisza forrásánál végzett munkálatokról, mely során újjá
épült a forrásfal. Dr. Pethõ József felkérte Puskás Lajost, hogy vegye fel a kapcsolatot a GEO-ENVIRON Közhasznú
Egyesület vezetõjével a további együttmûködés vonatkozásában. A két évvel
ezelõtti tanulmányút során tett egyéni
felajánlásokra vonatkozó koordinációt
az OEE Erdõk a közjóért Szakosztálya, a
Közönségkapcsolatok Szakosztálya a
Titkársággal közösen vállalja.
Hatodik napirendi pont: az Erdészeti Lapokban megjelenõ MEGOSZ Híradó tárgyában az Elnökség az OEE és a
MEGOSZ közötti megállapodást egyhangúan (7 fõ) elfogadta.
A hetedik napirendi pontban Ormos
Balázs az innoLignum Sopron 2009 bírósági ügyével kapcsolatban tájékoztatta
az Elnökséget, hogy a döntést a bíróság
a Szabadalmi Hivatal döntésétõl teszi
függõvé, ahol még határozat nem született. Ismertette a soproni vásár és kiállítás
szervezésének állását, mégpedig, hogy
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szervezés alatt van az erdészeti vidékfejlesztésrõl szóló konferencia, politikusok
és erdészeti szakemberek bevonásával.
Az állami erdõgazdasági társaságok, melyek standja a tavalyi évben közönségdíjat kapott, ismét bemutatkoznak a vásáron. A beszámolót az Elnökség egyhangúan (7 fõ) elfogadta.
Dr. Pethõ József elnök tájékoztatta
az Elnökség tagjait, hogy Dr. Magas
László nyugdíjba vonulásával lemond
az Állami Erdõgazdasági Zrt.-k Pártoló
Tagi Tanácsában betöltött elnöki szerepérõl. Ezért levélben kérte Dr. Magas
urat, hogy a szeptember 3-5. között
megrendezésre kerülõ soproni innoLignum Szakvásáron a 22 zrt. vezetõ válassza meg az új elnököt. Egyben kérte,
döntsenek arról, hogy az újjáalakuló
Wagner Károly Alapítvány Kuratóriumában ki képviselje a Pártoló Tagok
Tanácsát.
Nyolcadik napirend: Az Elnökség
egyhangúan (7 fõ) elfogadta gróf Keglevics Béla elsõ OEE elnök képmását
ábrázoló rajz megvételét.

Kilencedik napirendi pont: az Erdésznõk Országos Találkozóját 2009. augusztus 13-14-én tartják Szolnokon, melynek
szervezõje a Nagykunsági Erdészeti Zrt.
és az OEE Szolnoki Helyi Csoportja.
Az ötödik napirendi pontban Ormos
Balázs bemutatta az Egyesület félévi
pénzügyi helyzetét, mely megnyugtató,
az eredménytervhez viszonyítva pozitív
egyenleget ért el az Egyesület. Ehhez ki
kellett használni a lehetséges pályázati
lehetõségeket, a jogi tagok és a tagság
támogatását, valamint a költségek takarékos kezelését. Az Elnökség a szóbeli
kiegészítéseket elfogadta, és a tervezett
bérek rendezését egyhangúan (7 fõ)
megszavazta. Dr. Pethõ József elnök az
Egyesület honlapjának szerkesztéséért
járó díjazást nem fogadta el, mivel ragaszkodik ahhoz, hogy az Egyesület
csak egy jogcímen fizessen alkalmazottainak ( ne legyen megbízási szerzõdés
is) és ezen nem kíván változtatni a hátra lévõ elnökségi mandátuma idején. A
hozzászólásokban elhangzott, hogy a
honlap értékteremtõ, szerkesztése

Kövek közt virág
Pilisi len (Linum dolomiticum). Csak a
pilisszentiváni hegyek északi és keleti
lejtõin él. E vidék bennszülött növénye.
A tudomány – a szabatos morfológiai
leírás mellett – szikár tárgyilagossággal
mindössze ennyit jegyez meg róla.
Amin ennél több, azt Oravecz Márton
író tollából olvashatjuk:
Mikor nyitottad sziromleveleidet, pilisi
lenvirág? Júniusban. Te, az egyedüli, a
Szénástetõk északi oldalán, sárga-aranyló színekkel, s bár a fehér mészkövek között, mégsem köves a hangulatod, hanem a föld és az ég között egyszerre erõ
és gyengeség. Így fogalmazható itt a Teremtõ bölcsessége: csodálatos vagy Te,
Urunk, aki a kövekbõl nem csupán kenyeret, de virágot is támaszthatsz. Napsütötte tájban fürdik a kicsi, sárga pilisi lenvirág. Neves magyar botanikus: Borbás
Vince lelt rá elõször, amikor a Budaihegység flóráját kutatta, leírta. 1897. január 6-át írtak. A Természettudományi Társulat ülésének résztvevõi akkor láthatták
elõször azt a virágot, amelynek híre bejárta a világot. Sehol nincs társa. Minden
szálát számon tartják, összesen 42 ezret.
Más vidék nem biztosít hasonló klímát,
minõ a Dunántúli-középhegység dolomit sziklagyep vidéke. Nyílik itt persze
más különlegesség is, például a Szent István király szegfûje, az árvalányhaj és a

különféle orchidea. Nagykovácsi tanösvényén csodálom valamennyit. Csodálom és féltem, de azt a gombafajt is,
amely nélkül nem élhet-virágozhat a pilisi len. Mennyi csodálnivaló jelenség van
a természetben, ha komolyan vesszük a
teremtést!
A Szénástetõk napalkonyulatában jókora kövön üldögélek. Egy magányos feketefenyõ ágán már ringatózik a korán

Orosz és magyar
vadászok
Együttmûködési megállapodást kötött
az Orosz Vadászok és Halászok Szövetsége az Országos Magyar Vadászati Védegylettel. A magyar vadászattal
kapcsolatos jogi szabályozás dokumentumait már korábban megkapta
az orosz fél, a most aláírt megállapodásban pedig rögzítették az együttmûködés fõbb pontjait. Ezek közül a
legfontosabbak: közös programok a
vadtenyésztés, vadgazdálkodás, vadászatszervezés, a trófeabírálat, valamint az ökológiai és vadászati turizmus területén. A különbözõ költözõ
állatfajok megfigyelése mellett a tudományos, módszertani és kutatási kon-
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rendszeres és folyamatos munkát igényel, ami sokszor munkaidõn kívül történik; a munkaköri leírást felül kell vizsgálni, mivel a benne leírtak nincsenek
összhangban az eddigi feladatokkal és
munkabérrel; a honlap megalkotását jutalomban is ki lehet egyenlíteni, tisztázni kell, hogy a honlapszerkesztést, mint
plusz feladatot meddig lehet társadalmi
munkában végezni. Az Elnökség felkérte az Erdészeti Lapok Szerkesztõ Bizottságát, hogy az egyesületi honlap mûködési és pénzügyi szabályzatát a következõ Elnökségi ülésre terjessze be. Az
Elnökség annak tükrében dönt a honlapszerkesztõi díjazásról.
Dr. Pethõ József elnök megköszönte
a meghívottak és az Elnökség tagjainak
munkáját és az ülést bezárta.
K.m.f.
Mester Gézáné
jegyzõkönyvvezetõ
Dr. Pethõ József
elnök
Hitelesítõk: Bodor Dezsõ Károly
Tihanyi Gyula

ébredt hold, amikor a dolomitgyepen
még megpillantom a vonalkás földibagoly-pillangót. Láttam már errefelé fûrészlábú szöcskét is, amely Európa legnagyobb rovarfajához tartozik. Mennyi csodálatos élõlény van körülöttünk, ha csak
egy kicsit is nyitott szemmel járunk az erdõn!... Se vége, se hossza a természet
misztériumainak. Boldog sziget – írtam
már jó néhány éve is, s újra is csak ezt tehetem.
(Keresztény Élet 2009. júl. 5.)
Ref. Dobay Pál
ferenciák szervezése is a célok között
szerepel.
A két szervezet kiemelt figyelmet kíván fordítani az utánpótlás nevelésre,
szeretnék már a gyerekekkel megismertetni a vadászati hagyományokat.
Az elképzelések szerint már idén orosz
fiatalok érkezhetnek néhány napra
hozzánk, ezt követõen pedig magyar
diákok is mehetnek majd Oroszországba. Eduard V. Benderszkij szombaton
ellátogatott Nyíregyházára, a NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt. által fenntartott Pál Miklós Erdészeti Oktatóközpontba, amely ideális helyszín lehet az
orosz gyerekek tartózkodására. A program során arra is jutott idõ, hogy az
orosz vendég tájékozódjon a társaságnál folyó vadgazdálkodási munkáról.
Vereb István
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