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2000. június 1-jén és 2-án, 6 év után is-
mét, a Zalaerdô Rt. adott helyet az 1973-
ban elindított három ország erdészei-
nek határ menti találkozójához. Néhai
Nemesszeghy László muraszombati er-
dômérnök kolléga kezdeményezésére
létrejött rendezvény 28. évébe lépett. A
korát messze megelôzô regionális kez-
deményezés egyaránt szolgálta a szak-
mai, baráti és kulturális kapcsolatok ki-
teljesedését a térségben.

A találkozó szervezését és lebonyolí-
tását a Zalaerdô Rt. munkatársai és az
OEE Nagykanizsai Helyi Csoport tagjai
végezték.

A PANNÓNIA 2000 rendezvény júni-
us 1-jén kezdôdött az olgamajori va-
dászházban. A találkozón részt vettek
kollégák Mariborból, a Dráva Menti Er-
dészeti Egyesületbôl, dipl. ing. Heda
Jenèiè elnökasszony vezetésével,
Muraszombatból a Mura Menti Erdésze-
ti Egyesületbôl, dipl. ing. Vlado Brat-
koviè elnök vezetésével, Eisenstadtból a
Burgenlandi Erdészeti Egyesületbôl,
dipl. ing. gróf Benedikt Batthyany el-
nök vezetésével, az Országos Erdészeti
Egyesületbôl dipl. ing. dr. Viharos Zsolt
alelnök vezetésével, az OEE Szombat-
helyi Helyi Csoportjából dipl. ing. dr.
Pethô József elnök vezetésével, az OEE
Zalaegerszegi Helyi Csoportjából, dipl.
ing. Hajdú Tibor elnök vezetésével és
az OEE Nagykanizsai Helyi csoportjá-
ból dipl. ing. Feiszt Ottó elnök vezeté-
sével.

A kölcsönös bemutatkozást követô-
en a résztvevôk megbeszélték a PAN-
NÓNIA rendezvényekkel kapcsolatban
felmerült problémákat és a szükséges
teendôket. A résztvevô elnökök hitet
tettek a rendezvények tradíciójának
folytatása mellett.

Délután a kollégák kulturális prog-
ramként elôször a keszthelyi Helikon
Kastélymúzeumot tekintették meg. A
hagyományos kiállítási részek mellett
nagy érdeklôdésre tartott számot a
Windischgrätz-hagyatékként itt kiállí-
tott gazdag trófeagyûjtemény.

Következô programpontként a részt-
vevôk Hévízre utaztak, ahol Rendi
László nyugalmazott erdômérnök kollé-
ga adott tájékoztatót a hévízi tóról, az itt
folyó gyógyító munkáról és legfôkép-
pen a tavat körülvevô erdôrôl. Lápos te-
rületre közel 80 éve telepített 30 ha er-
dôrôl van szó, amelynek az állapota
szükségessé tette az öreg fák fokozatos

kitermelését és felújítását. Ez a lassan 10
éve folyó átalakító munka a közvéle-
mény szeme láttára zajlik, a szokásos
észrevételekkel kísérve. Fontos szem-
pont volt a fokozatosság az optikai ha-
tás minél tökéletesebb biztosításával.
Kis séta keretében a csoport körbejárta
a területet.

A délutáni program következô állo-
mása volt a Zalaerdô Rt. Zalacsányi Er-
dészetének nagykapornaki kerülete.
Horváth Elemér erdészetigazgató be-
mutatta a tölgy-felújítóvágások külön-
bözô fokozatait és a soros makkvetéses
felújítások különbözô korú állománya-
it. Évek óta cél a természetközeli
erdôfelújítási technológiák alkalmazá-
sa. A sikerességet a látottak is alátá-
masztották, amit a szépszámú hazai és
külföldi kolléga is elismert.

A fárasztó nap zárásaként a vendé-
gek borkóstolóval egybekötött vacso-
rán vettek részt a misefai Kastélyszálló-
ban.

Június 2-án a rendezvény a Zalaerdô
Rt. Zalaegerszegi Erdészeténél folytató-
dott. Ezen a napon az akácosok felújítá-
sa volt a szakmai program témája. Dr.
Invácsics Lajos erdészetigazgató veze-
tésével Nagylengyel község határában
többéves felújításokat, tisztításkorú és
törzskiválasztó gyérítés korú akácfiata-
losokat tekintettek meg a résztvevôk.

Ismertetésre kerültek a felújítás techno-
lógiái, a várható költségek. Cél az aká-
cosok helyén ismét akácos állományok
létrehozása, de lehetôleg jobb minôség-
ben. Más erdôtípusokban nem tûrt az
akác. Egervár határában gyökérszagga-
tással történô felújítás elôkészítését te-
kintették meg a látogatók.

A szakmai bemutatók után a zalae-
gerszegi skanzen szerepelt a program-
ban. Idegenvezetôvel megtekintettük
Göcsej „természetközeli” építészeti
múltját idézô szabadtéri épületeket. Lát-
hattuk a kialakulófélben lévô rokon né-
pek építészetét bemutató kiállítási terü-
letet, ahol jelenleg a hanti, mansi és finn
ôsi építészetbôl lehet ízelítôt kapni.

A kétnapos találkozó a csácsi arboré-
tumban hangulatos körülmények kö-
zött, bográcsban készült halászlé és
vadpörkölt elfogyasztása után befejezô-
dött.

A 28 éve elindított gondolat életreva-
lóságát bizonyította ez a rendezvény is.
Tudtunk egymásnak adni új informáci-
ókat, amit ki-ki a maga munkahelyén
jól tud hasznosítani. 2001-ben
Mariborban kerül megrendezésre a 29.
PANNÓNIA találkozó. A maribori erdé-
szek meghívását Heda Jenèiè elnökasz-
szony tolmácsolta.

Tihanyi Gyula
helyi csoporttitkár

Pannónia 2000 határ menti találkozó

A Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt. 
(5000 Szolnok, József A. út 34.)

PÁLYÁZATOT
hirdet az Erdei Iskola–Erdei Mûvelôdési Ház vezetôi

munkakörének betöltésére.
(5000 Szolnok, Kaán K. út 5.)

Pályázati feltételek:
– erdômérnöki diploma, de minimum technikusi végzett-

ség,
– jó pedagógiai érzék vagy pedagógiai végzettség,
– jó kommunikációs készség,
– elhivatottság a természet szeretete, a környezet védel-

me iránt.
A pályázatokat bizalmasan kezeljük.
A pályázatok benyújtásának határideje a felhívás megje-
lenését követô 15. nap, melyet „Pályázat” megjelöléssel
kérünk az Rt. címére, Hajdú József nevére megküldeni.


