Erdészhölgyek Szolnokon
Most már tudjuk, hogy nem volt rossz
kezdeményezés annak idején, amikor az
elsõ találkozót megszervezték a gyengébb nem erdészképviselõi. Igaz, akkor
valóságos konferencianapokká alakult a
találkozó. Mára már jókedvû, egymás társaságára vágyó órákra szelídült az együttlét. És így van ez rendjén. Hagyjuk a dagadt problémákat máskorra, örüljünk,
hogyha minél többen együtt vagyunk erdõben, erõben, egészségben. Mert azért
hallottunk most is errõl, hogy betegeskedik, arról meg, hogy azért nem tudott jönni, mert költözik, és hasonló „ünneprontó” történéseket. De végül is félszázan
gyülekeztek a szolnoki Tisza-ligeten. A
hivatalos program a szolnoki erdészetnél
kezdõdött, ahol már szokatlanul nagyszámú férfinép fogadta az érkezõket. A helyieken kívül az Egyesület elnökének, fõ-

titkárának, és alelnökének jelenléte biztosította a hölgyeket, hogy nem mindenna-
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pi a rendezvény. Mint ahogy az a közjóléti létesítményegyüttes sem, amelyet bemutattak a szolnoki kollégák egy egész
osztályt befogadó kültéri, nyitott létesítmény alatt. A helyszínre ez alkalomból
meghívott szalmakötõ és bõrdíszmûves
házaspár bemutatót tartott tudományából,
demonstrálva azt már elõre elkészített remekmûvekkel. A vállalkozó kedvûek
megismerhették a készítés alapvetõ fortélyait. A szarvasgombagyûjtés misztikumához viszont Bagi Istvánnak – „A szarvasgombász mesterség” c. gyönyörû
könyv szerzõjének – be kellett vinni a hölgyeket az erdõbe. Horváth Ernõ szuggesztív lendülettel mutatta be helyi erdõpedagógiai tevékenységüket, szemléletes
példákat sorolva arról, hogy hogyan lehet
a legmegátalkodottabb városlakó, számítógépfüggõ nebulóval megkedveltetni a
természetet. Mindehhez hozzátartozik a
helyi mini állatkert, néhány olyan fondorlatos ketreclakójával, mint a hosszúorrú
medve, alig borznyi termetével. De láthattunk néhány órája született kecskegidákat
is. Aztán irány a Zagyvapart, ki lovas hin-

tóval, ki kerékpáron. Marokszám szedhettük a közeli réten a Statice gmelinit, vagyis
a sziksóvirágot. Olyan szerencsés is akadt,
aki rögtön átadhatta kedvesének. Róth
Matthea örült, hogy a nagy hõség ellenére nem kell vízbe tenni. A kemencében
sült pogácsa pillanatok alatt elfogyott. A
vacsorát követõ beszélgetésre a csinosságukban megerõsített hölgyek teljes hangerõvel kapcsolódtak a soproni és egyéb
erdésznóták intonálásába. Sajnos a tudósítónak, ahogy mondani szokás, egyéb halaszthatatlan dolga miatt vissza kellett
utaznia a fõvárosba, és csak hírbõl hallotta, hogy jól sikerült az est további része is.
Azon nem is lehet csodálkozni, mert az
utóbbi évek legfiatalabb hölgykoszorúját
láthatták vendégül a szolnokiak. E sorok
írója Baranyi Ferenc „Mindkettõ emberül”
címû versével búcsúzott a hölgyektõl.
Másnap Szolnok nevezetességeivel
és a Szolnoki Diána Vadásztársaság tevékenységével ismerkedhettek a vendégek.
Köszönet illeti a NEFAG Zrt-t a szervezésért, Tóth Zsolt fõmérnököt, Dégi
Zoltán erdészetigazgatót, Horváth Attila erdõmûvelési ágazatvezetõt és valamennyi munkatársát a sikeres rendezvényért.
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