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A bátonyterenyei Makadi-tónál nyitotta
meg az idei „Muzsikál az erdõ” rendez-
vénysorozatot Pallagi László vezérigaz-
gató (EGERERDÕ ZRt.), dr. Pethõ József
OEE elnök és Vanya Gábor, Bátony-
terenye polgármestere.

A festõi helyszínen szépszámú ven-
dégsereg hallhatta, láthatta a Muzsla
néptáncegyüttes és a fúvósok elõadását.
A tóparton párhuzamosan rendezett
halászléfõzõ-verseny résztvevõi is zenei
kísérettel fogyaszthatták el fõztjüket.

A megnyitó utáni napokban Mátra
községeiben szólaltak meg a hangsze-
rek. A díszletet többnyire az évszázados
fák adták, de felzendült a muzsika
templomban, bányában, megannyi ter-
mészetes díszlet elõtt is.

Kezd bejáratódni Szabó Lajos
erdõmérnök kolléga és Ereznyán Ist-
ván trombitamûvész kezdeményezése.
S jó, hogy az erdészek helyi társadalma
is messzemenõ támogatást ad az éven-
ként ismétlõdõ zenei eseménynek.

Nem véletlen, hogy a megnyitót
megelõzõ sajtóbemutató az idén a Zene-
akadémián volt, ahol dr. Batta András
rektor méltatta a kezdeményezést. Nem
mindennapi élmény volt a fenyvespusz-
tai záróünnepségen a környezõ hegy-
csúcsokról felelgetõ fúvósok „Muzsikál
az erdõ” fanfár produkciója.

Vegyük hát továbbra is komolyan a
kezdeményezést, melyrõl Szabó Lajos írja.

„Mai felgyorsult világunkban nap mint
nap érezzük a lélek és a természet pusz-
títását. Az aggasztó társadalmi természeti
folyamatokat egyre többen próbálják
megállítani. Mûvészek küzdenek lelki si-
várság ellen, az erdészek, természet-
védõk az erdõk, a természet megõrzé-
séért. Most létrejött egy összefogás mû-
vészek, erdészek és az ország kulturális
életét, az erdõt féltõ és felemelni akaró
emberek között. A cél egy olyan aktív
szabadidõ eltöltési alternatíva megterem-
tése a térség lakóinak, turistáinak, gyer-
mekeinek, mely kötõdik mind a zené-
hez, mind az erdõhöz. Hangoljuk rá ma-
gunkat a rendezvényekre! Szívjuk ma-
gunkba az erdõ friss levegõjét, gyönyör-
ködjünk szépségeiben, és közben hagy-
juk szabadon szárnyalni lelkünket! A
résztvevõk közelebb kerülnek a mûvé-
szetekhez és az erdõhöz egyaránt. A ze-
ne segít abban, hogy a mûvészetek való-
ban megérintsék az embereket.”
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