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A szolnoki székhelyû NEFAG Nagy-
kunsági Erdészeti és Faipari Zártkö-
rûen Mûködõ Részvénytársaság éle-
tében kétségkívül jelentõs dátum
2007. augusztus 27-e. Hiszen egy
több éve zajló és számos beruházást
magába foglaló, 200 millió forintos
fejlesztési program záróakkordja-
ként  ünnepélyes keretek között ke-
rült átadásra az a rönkház, amelyben
ezentúl az õszi és téli idõszakban is
lehetõség nyílik a klasszikus erdei is-
kolai foglalkozások megtartására.

Mintha a természet is örült volna,
hisz verõfényes napsütés fogadta az ün-
nepségre érkezõket. 

A párját ritkító, virágos rönkház elõt-
ti területen sokan gyûltek össze. 

Horgosi Zsolt, a NEFAG Zrt. vezérigaz-
gatója köszöntötte a megjelenteket, majd
Herbály Imre országgyûlési képviselõ, a
Parlament Mezõgazdasági Bizottságának
alelnöke méltatta e nagyarányú  beruhá-
zás során megvalósult létesítményeket,
ahol a betonházak „fióklakásaiban” felnö-
võ gyerekek karnyújtásnyira kerülhetnek
a természethez, sõt annak részévé válva,
tanulhatnak, alkothatnak, és játékos for-
mában megismerhetik a növényeket, álla-
tokat, s ezáltal egyre inkább tisztelni kez-
dik a bennünket körülölelõ környezetet.

Az Erdei Mûvelõdési Ház már 1989
óta óta fogadja az óvodásokat, iskoláso-
kat, ahol szakkörökben, táborokban is-
merkednek mindazzal amit addig leg-
feljebb csak filmeken láthattak.

A vadasparkban megtalálhatók minda-
zok a vadfajok, amelyek hazánk erdeiben,
hegyeiben élnek, de fellelhetõk a házi- és
hobbiállatok  is, a látogatók nagy-nagy
örömére. 

A beruházás részét képezi az erdei sé-
taút is, amely a vadasparkot és az erdei

játszóteret köti
össze. Az utak mel-
lett tájékoztató táb-
lák segítik a látoga-
tókat az erdõ vilá-
gának megismeré-
sében. 

Tavaly tavasz-
szal készült el az a
szabadidõpark ,
ahol az akácfából
készült, környe-
zetbe illõ játékok
egyedülálló és fe-
lejthetetlen szóra-
kozást nyújtanak
a gyerekeknek és
pihenést, kikap-
csolódást az egész
családnak.

A  rönkházról a bevezetõben már em-
lítést tettünk, nos így vált kerekké, és be-
fejezetté ez a nagyarányú beruházást,
melyet Gráf József földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter avatott fel. 

– Manapság, amikor legtöbbször ter-
melõ beruházások – magtárak, mezõ-
gazdasági üzemek – avatására kérnek
fel, külön öröm számomra, hogy most
egy minden szempontból ritkaságszám-
ba menõ fejlesztést adhatok át – kezdte
a miniszter.  Olyan idõszakot élünk –
folytatta –,  amikor a környezeti nevelés,
a természetvédelem kiemelt jelentõsé-
gû, hisz a klímaváltozás, a szélsõséges
idõjárási viszonyok, az aszály, vagy ép-
pen  az árvíz mind, mind a természet
visszafelelésérõl szólnak. Oda kell fi-
gyelnünk a minket körülölelõ világra,
óvnunk, védenünk ápolnunk kell kör-
nyezetünket, mert ellenkezõ esetben sa-
ját magunkat pusztítjuk el. 

S az erre való felkészítést valóban
már kisgyermekkorban kell elkezdeni,

mert akkor ezek a fiatalok felnõttként is
szívügyüknek tekintik majd környeze-
tünk megóvását.

Ezért is adott zöld utat a minisztéri-
um, a tulajdonos ÁPV ZRT  a szolnoki
ökocentrum megvalósításához, termé-
szetesen anyagilag is támogatva azt. A
NEFAG ZRT is jelentõs összeget áldo-
zott a létesítmények megvalósításához.
De talán még nagyobb érdemük a he-
lyieknek, hogy felismerték, hogy Szol-
nok város szélén, a 200 hektáros park-
erdõben szükség van erre az egyedül-
álló beruházásra, amihez ezúton is gra-
tulálok – fejezte be beszédét Gráf Jó-
zsef, majd ünnepélyes keretek között,
Herbály Imre és  Horgosi Zsolt társa-
ságában átvágta a  nemzeti színû sza-
lagot és átadta a létesítményt. Ezt kö-
vetõen a vendégek megtekintették a
rönkházat, a vadasparkot, végig sétál-
tak az erdei utakon, megnézték a ját-
szóteret, és az elismerés hangján szól-
tak a látottakról.

Kép és szöveg: Tóth Zsolt

Átadták a szolnoki ökocentrumot

Gráf József avatóbeszédét tartjaA vendégek a vadasparkban

Az átadott rönkház, ahol az ôszi-téli idôszakban is lehetôség nyílik az
erdei iskolai programok megtartására


