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
295

