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Az idén hatodik alkalommal csendülnek
fel a harsonák a Mátra erdeiben a Muzsi-
kál az Erdõ – Mátrai Mûvészeti Napo-
kon, melyet a Muzsikál az Erdõ Alapít-
vány 2009. július 4–12-ig rendez meg. 

Minden évben, de különösen most
komoly nehézségekbe ütközik a kultu-
rális rendezvények megszervezése.
Ezeket az elsõsorban anyagi nehézsé-
geket fõ támogatóink segítségével sike-
rült megoldani. 

Az idén a „Muzsikál az Erdõ” rendez-
vény bekerült az Országos Erdészeti
Egyesület hivatalos rendezvényei közé.
Az egyesület néhány éve meghirdette a
nyitást a társadalom felé. A Muzsikál az
Erdõn ez valóban tetten érhetõ 

A rendezvénysorozat alapvetõ cél-
jai változatlanok. Szeretnénk egy olyan
szabadidõ eltöltési alternatívát nyújtani
az erdõlátogatóknak, a térség lakóinak,
turistáinak, családoknak, melyek álta-
lunk különösen fontosnak tartott érté-
kek mentén szervezõdnek. Ilyen példá-
ul az erdõ, a természet tisztelete, védel-
me, a mûvészetek, a komolyzene támo-
gatása, az emberi egészség megõrzése
(ép testben, ép lélek).

A rendezvény sajtótájékoztatója a Ma-
gyar Állami Operaházban lesz.
Az operaház vezetése, Vass Lajos
fõigazgató személyesen is támo-
gatja ezzel a rendezvényt és kife-
jezi, hogy a komolyzenei világ-
nak mennyire fontos a magyar
erdõ. Úgy gondolom, hogy az er-
dészeknek is kiemelkedõ jelentõ-
ségû  az a tény, hogy az általunk
létrehozott és szervezett rendez-
vény sajtótájékoztatója bekerül-
het a komolyzene fellegvárába,
az Operaházba.

A rendezvények minden
esetben fákhoz és erdõhöz kötõ-
dõen 11 helyszínen valósulnak

meg 9 napon keresztül. A jellemzõ pro-
gramok: erdei kirándulások erdészek
vezetésével, erdei koncertek, gasztronó-
miai programok, falusi vendéglátás, is-
meretterjesztõ elõadások, kiállítások, táj-
futó verseny, teljesítménytúra stb. 

A programok megvalósítása egy
összefogás eredménye, mely össze-
fogásban erdészek, mûvészek, önkor-
mányzati vezetõk és egyéb támogatók
vesznek részt a közös célok elérése ér-
dekében. Úgy gondolom, hogy ez az
összefogás példamutatónak értékelen-
dõ, ahol a pártpolitika nem jelenik meg,
itt célok vannak és értékek.

Soha nem feledkezünk meg arról,
hogy a programok a résztvevõkért van-
nak, a résztvevõk szórakoztatásáért, ki-
kapcsolódásáért. Mindig elõtérben van
a jókedv és a vidámság, és az egészet
átöleli egy olyan emelkedett hangulat,
melyet maga az erdõ, az erdei környe-
zet mint tér és a zene, a mûvészetek ha-
tároznak meg. Az erdész a rendezvé-
nyeken mindenhol jelen van, de nem
tolakszik, nem törtet. Méltósággal és jó-
kedvvel kíséri végig, illetve közremû-
ködik a programokban, megmutatja a
rábízott kincset, az erdõt.

A nyitó rendezvény az idén Kazá-
ron lesz, ahol dr. Glatz Ferenc a Magyar
Vidékfejlesztési Hálózat elnöke is elõ-
adást tart. A záró rendezvény hagyo-
mányosan Fenyvespusztán, a fõ támo-
gató, az Egererdõ Zrt. Bátonyterenyei
Erdészete területén lesz, ahol egyesüle-
tünk (OEE) vezetése és a FVM Termé-
szeti Erõforrások Fõosztálya is képvisel-
teti magát. A Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium is fontosnak tartja a
rendezvény céljait.

A fellépõ mûvészek, zenekarok kö-
zül csak néhányat említenék meg
kedvcsinálóként, a teljesség igénye nél-
kül: Corpus Harsona Quartett, Egri
Szimfonikus Zenekar, Kiskunlacházi If-
júsági Fúvószenekar, Orosz Zoltán har-
monikamûvész.

Bízom benne, hogy valóban megva-
lósul az a gondolat, hogy a zene
segít a környezetkultúra fejlesz-
tésében, az erdõ megóvásában
és az erdõ pedig segít abban,
hogy az emberekhez valóban
közel kerüljön a komolyzene és
a mûvészetek.

Sok szeretettel várunk min-
den érdeklõdõt, erdészeket,
mûvészeket, turistákat, gyere-
keket és felnõtteket egyaránt. A
rendezvény részletes programja
a www.egererdo.hu/muzsi-
kal honlapon megtekinthetõ.
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