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Hornyánszky Antal Bedõ-díjas tagtársunk elõadását a kö-
vetkezõ sorokkal vezette be:

„Élj, alkoss a MA erdejében!
De emlékezz a MÚLTRA,
mert ezt az erdõt apáink, nagyapáink
hozták létre.
Bízz a JÖVÕBEN!
Te is tudsz, képes vagy ilyen
templomot alkotni, ahová
unokáink szívesen térnek be,
aminek az éltetõ ereje
a MÚLT öröksége.”

Ezt követõen ismertette a Miskolci Helyi Csoport történe-
tét az alapítástól a II. világháborút követõ többszöri átszerve-
zéseken keresztül napjainkig. Az elõadás kitért a helyi tiszt-
ségviselõk és az egyesület országos szerveiben tisztséget vál-
laló, valamint az egyesületi kitüntetésekben részesült tagtár-
sak bemutatására. Részletesen szó esett az elmúlt 60 évben a

helyi csoport által – az erdõgazdálkodás fejlõdésével, az er-
dészetpolitikai irányvonalakkal összhangban – szervezett
elõadásokról, rendezvényekrõl. Külön kiemelte a Miskolci
Helyi Csoport közremûködésével szervezett országos jelen-
tõségû rendezvényeket, köztük az 1968. évi és a 2012. évi
Vándorgyûléseket. 

Az elõadásokat követõen az Erdészeti Lapokban
1867–2015 között megjelent helyi vonatkozású cikkekbõl,
képekbõl – Bányai Péter titkár által – készített összeállítást
tekinthették meg a résztvevõk az ÉSZAKERDÕ Zrt. által biz-
tosított szendvicsebéd elfogyasztása közben. 

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a Miskolci Kulturális
Központ Nonprofit Kft. vezetésének, hogy helyet adtak a ren-
dezvénynek, az ÉSZAKERDÕ Zrt. vezetésének a rendezvény
költségeinek vállalásáért, az elõadóknak pedig a színvonalas
összefoglalókért. 

Bányai Péter
titkár, OEE Miskolci HCs 

Fotók: Tóth Zoltán

EGYESÜLETI ÉLET

A Pannónia rendezvények fogalma három ország: Szlovénia,
Ausztria és Magyarország erdészeti egyesületi képviselõinek
évente megrendezett, határ menti szakmai konzultációját,
együttmûködését jelenti. Az elsõ hivatalosan is jegyzett talál-
kozóra 1972-ben került sor, már akkor felismerve a határon
átívelõ régiók szakmai tapasztalatcseréjének jelentõségét.

A 44. szakmai találkozó megrendezését ezúttal Szlovénia, il-
letve a Maribori Erdõgazdaság vállalta magára Mag. Jozef
Mrakic vezetésével, 2016. június 2-3-án, a Maribortól nyugat-
ra elterülõ Pohorje hegységben. A rendezvényen Magyaror-
szágot az OEE Nagykanizsai és Szombathelyi Helyi Csoport-
jainak 3-3 fõs küldöttsége képviselte.

Június 2-án a délelõtti köszöntõ után, a magashegységi er-
dõállományokban zajló munkák elektronikus úton történõ,
térinformatikai eszközökkel megvalósított nyomon követésé-
vel és nyilvántartásával ismerkedhettek meg a résztvevõk. A
fejlesztés célja az volt, hogy az erdõ tulajdonosa vagy az er-
dõgazdálkodó az interneten keresztül folyamatos tájékozta-
tást kapjon erdõállományai elhelyezkedésérõl és a GPS-koor-
dinátákkal beazonosított helyeken folyó erdõmûvelési és fa-
kitermelési munkák legfontosabb adatairól. 

Ezt követõen az erdõk gazdasági, természetvédelmi és tu-
risztikai szerepének összehangolását célzó programot mutattak

be a közelben. A délután folyamán ellátogattunk egy magáner-
dõ-tulajdonoshoz, ahol a szlovéniai erdészeti intézettel együtt-
mûködésben zajló, sok problémával tûzdelt erdõfelújítási mun-
kák állásáról kaptunk tájékoztatást. A nap egy kis vadászház-
ban, hangulatos körülmények között, a Pohorje hegység külön-
leges célú vadgazdálkodásának tanulmányozásával zárult.

Június 3-án gyalogtúra keretében felkerestük a hegység
keleti részén, egy erdõrezervátum közepén elhelyezkedõ
kedvelt turisztikai célpontot, a Fekete Tavat. Eközben meg-
csodálhattuk a magashegységi „mocsári” erdõtársulások kü-
lönleges flóraelemeit. Utunk során fapallókból épített erdei
gyalogösvényen haladva újszerû szemléltetési módok alkal-
mazásával kialakított tanösvény oktatási pontjait láthattuk.

A program a 13. század elején épült, korabeli freskóiról hí-
res smartno-i templom megtekintésével, majd közös ebéd ke-
retében a látottak kiértékelésével zárult.

A zárógondolatok megfogalmazásakor egyhangú megálla-
pítást nyert: valószínûleg kevés példa van arra, hogy 3 nem-
zet képviselõi több generáción át ilyen szoros szakmai és ba-
ráti kapcsolatokat ápoljon! A rendezvény jövõ évi házigazdá-
ja Ausztria, illetve a Burgenlandi Erdészeti Egyesület lesz.
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