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A képzeletbeli startpisztoly Budapes-
ten, a Vajdahunyad várában dördült el,
ahol felelõs vezetõk rövid szakmai
helyzetértékelésével kezdõdött az ese-
ménysorozat.

Elõadást tartottak Sirman Ferenc FVM
szakállamtitkár, Maria Kadlecsikova
FAO Közép-Kelet Európai Regionális Iro-
da vezetõje, Haraszthy László KvVM sza-
kállamtitkár, Benedek Fülöp vezérigazga-
tó-helyettes Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelõ Zrt., Luzsi József elnök, MEGOSZ,
Pethõ József elnök, OEE és Figeczky Gá-
bor igazgató WWF. Valamennyien hang-
súlyozták a rendezvény fontosságát, és
reményüket fejezték ki, hogy az európai
erdõk és az azokban munkálkodók ne-
mes szándéka az elkövetkezendõ évek
rendezvényei során célba érnek.
Újságírói kérdésre Maria Kadlecsikova
javasolta, hogy az erdõ népszerûsítésére
az érintettek nyújtsanak be pályázatot,
melynek kedvezõ elbírálásához a maga
részérõl minden segítséget megad.
Emlékeztetett arra, hogy a a FAO támo-
gatta bujáki program összefoglalójáról
lapunk mellékletet tett közzé. 

A sajnos csak kis létszámban jelenlévõk
gazdag propaganda- és szóróanyagot, kö-
zöttük az országos rendezvényeket össze-
foglaló programfüzeten kívül ízlésesen ki-
vitelezett DVD-t, matricát, könyvjelzõt
kaptak. (A FAO képviselõje, Kadlecsikova

asszony külön kiemelte a szervezõk ez
irányban végzett kiemelkedõ munkáját.)

Délután a szülõk, gyermekek szép
számmal vették birtokba a vár udvarát
és különféle játékokkal, feladatokkal
köszöntötték az Erdõk Hetét.

Együtt az európai erdõkért!
Az Európai Erdõk Hete olyan nemzetközi kezdemé-
nyezés, melynek célja, hogy ráirányítsa a társada-
lom, a média, a különbözõ szakmák és a döntésho-
zók figyelmét az erdõk társadalmi hasznosságára, ki-
emelten az éghajlatváltozás mérséklésében betöltött
szerepére és az erdésztársadalom munkájára. Az
FVM Természeti Erõforrás Fõosztálya a hazai erdõ-
gazdaságokkal és számos hazai civil szervezettel
összefogott, hogy a hazai keretek között már évek
óta õsszel megtartott Erdõk Hete rendezvénysorozat
ebben az évben minden eddiginél összehangoltab-
ban, az európai folyamathoz csatlakozva kerüljön
megrendezésre.

Három helyszínen voltak központi rendezvények,
így Pécsett, Nyíregyházán és Budapesten, illetve or-
szágszerte az állami erdõgazdaságok, erdei iskolák
szervezésében színes programok megtartására került
sor. Mindezek az események és élményt adó gyermek-
programjaink – reményeink szerint – sok ezer gyer-
meknek és szüleiknek hoznak új ismereteket, vidámsá-
got, amelyek mind egy-egy apró lépést jelentenek a tár-
sadalom és az erdõ kapcsolatának erõsítésében.

Az Európai Erdõk Hete szervezésében együttmûkö-
dik az Európai Bizottság, a FAO, az UNECE (United Na-
tion Economic Comission for Europe) és az Európai
Erdõk Védelméért Miniszteri Konferencia.

Balról: Figeczky Gábor, Haraszthy László, Maria Kadlecsikova, Sirman Ferenc, Benedek Fülöp,
Luzsi József és Pethô József
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Ez évben Magyarország is csatlakozott
a 46 európai ország részvételével zajló
EURÓPAI ERDÕK HETE rendezvényei-
hez, melynek kiemelt témája az ener-
gia, a víz, a klímaváltozás és az erdõ
kapcsolata. 

(Az Országos Erdészeti Egyesület Erdé-
szeti Erdei Iskola Szakosztálya 1996. évi
szolnoki alakuló ülésén már felvetõdött a
gondolat az ERDÕK HETE rendezvény-
sorozat elindításáról.)

A Mecseki Erdészeti Zrt.-t az a meg-
tiszteltetés érte, hogy – Budapest és Nyír-
egyháza mellett – Pécs adhatott otthont
az EURÓPAI ERDÕK HETE programso-
rozat egyik kiemelt megnyitójának. 

A Mecseki Erdészeti Zrt. célja az volt,
hogy közelebb hozza az erdõt a városhoz,
és az érdeklõdõk megismerhessék az er-
dõ sokszínûségét, legértékesebb adomá-
nyait, mindezek mellett a rendezvényen
való részvétel a családok szórakozását is
jelentse. A részvénytársaság céljainak elé-
rése érdekében Pécs legszebb terét, a bel-

város szívében lévõ Jókai teret választotta
a rendezvény helyszínéül. 

Az ünnepségen Káldy József, a Me-
cseki Erdészeti Zrt. vezérigazgatója kö-
szöntötte az érdeklõdõket. Beszédét - a

rendezvény fõ gondolatait kifejtve - két
fontos üzenettel fejezte be: 

„Üzenem mindenkinek, ne féltsék az
erdésztõl a magyar erdõket.

Jó kezekben vannak az állami erdõk!”
Gráf József, földmûvelésügyi és vi-

dékfejlesztési miniszter hangsúlyozta,
hogy a következõ 35-50 év feladata az
lesz, hogy a jelenlegi 20,1%-ról 27%-ra
növeljék az erdõsültséget, ami 686 ezer
hektár új erdõ telepítését jelenti.

A megnyitót követõen kerekasztal
beszélgetésre került sor a Mûvészetek
és Irodalom Házában, miközben a teret
a gyerekes családok vették át. A VKE
Magyar Vadászkürt Egylet képviseleté-
ben gyerekek és felnõttek egyaránt szó-
rakoztatták a látogatókat. Dr. Herpay
Ágnes fagottmûvész és Huszics Ibolya
zongoramûvész adtak nagy sikerû kon-
certet. A kicsik zenés formában tanul-
hatták meg, hogy mekkora kincs is az
erdõ, a Hangoló Zenés Gyermekszín-
ház elõadásában „Fákban rejlõ kincse-
ink” címmel. A színes programok sora
ezzel még nem ért véget, az egész na-

pos családi programok keretében vol-
tak kézmûves foglalkozások, vetélkedõ
az erdõvel kapcsolatban, játékszerek fá-
ból, valamint fotókiállítás, illetve a gye-
rekek a Bóbita Bábszínház játékos me-
sefonalán vehettek részt.  

Várady József, a Sásdi Erdészet igaz-
gatója és Horváth Péter, erdõgondnok
válaszolt a járókelõk erdõgazdálkodás-
sal kapcsolatos kérdéseire. A fa érdekes
felhasználására láthattak példát azok,
akik megtekintették Scholtz Péter, erdõ-
mûvelési fõmunkatárs göcsörtös fákból
készült bútoraiból nyílt kiállítást.

Hajdu Szilvia
PR és marketing munkatárs

Fotó: Guba Csaba

Európai Erdõk Hete megnyitó Pécsett
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Pál Miklós növénytanprofesszorról, a
Nyíregyházi Fõiskola egyik alapítójá-
ról kapta nevét a NYÍRERDÕ Nyírségi
Erdészeti Zrt. Nyíregyházi Erdészeté-
ben kialakított Erdészeti Oktatóköz-
pont. 

Az Erdészeti Oktatóközpont kialakí-
tása egy átgondolt, több éven át tartó
fejlesztés része, amely a Nyíregyházi
Önkormányzattal egyeztetve zajlott le –
mondta Kaknics Lajos, az erdõgazdaság
vezérigazgatója.

A fejlesztés összesen több mint száz-
millió forintba került, a pénz egy része a
tulajdonos ÁPV Zrt. támogatásából szár-
mazik, a többit pedig a NYÍRERDÕ Zrt.
saját költségvetésébõl gazdálkodta ki. 

Az avatáson részt vett dr. Forgács
Barnabás, a Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium szakállam-
titkára; dr. Jánosi Zoltán, a Nyíregyhá-
zi Fõiskola rektora; valamint Ormos
Balázs, az Országos Erdészeti Egyesü-
let fõtitkára. A Sóstói Parkerdõben
egész napos családi program várta az
érdeklõdõket. 

* * *

Debrecenben a
Diószegi Sámuel Er-
dei Mûvelõdési Ház
volt a programok hely-
színe. Az érdeklõdõk megis-
merkedhettek a Debreceni Nagyerdõ-
ben folyó természetszerû erdõgazdál-
kodással, emellett bemutatkozott az Er-
dei Iskola, valamint az Erdészeti Múze-
um is. Sor került dr. Szemerédy Miklós
erdõmérnök „A Debreceni Erdõspusz-
ták 3” címû könyvének bemutatására, a
gyerekeket pedig foglalkoztató-ház vár-
ta, ahol a fafaragás és a madárodú-ké-
szítés rejtelmeibe kóstolhattak bele.

A Debreceni Erdészet központjában
volt a már hagyományossá vált Nagyerdõ
emlékünnepség: a Debreceni Nagyerdõ
Napján a különbözõ szakmai szerveze-
tek képviselõi megkoszorúzták a védet-
té nyilvánítás emlékoszlopát. A Nagyer-
dõ északkeleti sarkának egy harminc-
hektáros tölgyesét 1939 októberében
nyilvánították védetté. A magyar Ter-
mészetvédelmi Törzskönyvben az
egyes sorszámon ez a terület szerepel.
Az Országos Természetvédelmi Tanács

1972-ben 35 hektárt helyezett termé-
szetvédelmi oltalom alá, és a védett te-
rület nagysága mára már megközelíti az
1100 hektárt. A NYÍRERDÕ Zrt. Debre-
ceni Erdészet Kartács utcai központjá-
nak udvarán egy kopjafa emlékeztet a
jeles eseményre.

A programot az „Ezerarcú fa” címmel
fafaragó népmûvészeti kiállítás és kéz-
mûves foglalkozás színesítette. A Bolyai
János Általános Iskolában az erdõt és az
erdészek munkáját bemutató filmeket
vetítettek a gyerekeknek, az Árpád Ve-
zér Általános Iskolában pedig a témá-
hoz kapcsolódó mesejátékokat mutat-
tak be. Délután erdõismereti akadály-
verseny helyszíne volt a Debreceni
Nagyerdõben levõ Borostyán Tanösvény.

Ugyanezen a napon Gúthpusztán,
az alföldi erdõket, az erdõgazdálkodás
ökológiai jelentõségét mutatták be egy
erdei séta során a Gúthi Erdészet mun-
katársai. Bepillantást nyerhettek a részt-
vevõk a régi erdészeti tevékenységeket
– faszénégetés, tûzkovácsolás és szíj-
gyártás – ûzõk munkájába. A programot
erdei ügyességi versenyek tették emlé-
kezetessé.

Kép és szöveg: Vereb István

Európai Erdõk Hete
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A Pilisi Parkerdõ Zrt. csatlakozott a Ter-
mészetvédelmi Világszövetség (IUCN)
Countdown 2010 mozgalmához, mely-
nek célja a biodiverzitás csökkenésé-
nek megállítása.Az Európai Erdõk Hete
rendezvénysorozat keretében szerve-
zett ünnepségen a csatlakozási nyilat-
kozat aláírása mellett a szakmai és civil
közönség megemlékezett az ország leg-
régebbi erdei iskolájának, a visegrádi
Erdei Mûvelõdés Házának 20 éves jubi-
leumáról is.

Több mint 700 szervezet csatlako-
zott eddig a Természetvédelmi Világ-
szövetség (IUCN) biodiverzitás megõr-
zése céljából kezdeményezett nyilat-
kozatához. Magyarországon a Pilisi
Parkerdõ Zrt. az elsõk között vállal kö-
telezettségeket a Countdown 2010 ne-
vû programban.

Az ünnepélyes nyilatkozatot Zambó
Péter, a Pilisi Parkerdõ Zrt. vezérigazga-
tója és Marghescu Tamás, az IUCN eu-
rópai regionális igazgatója írta alá. „Kü-
lönösen örvendetes, hogy Magyaror-
szágon a csatlakozási nyilatkozatot egy
gazdálkodó szervezet az elsõk között
írta alá. Ugyanis a gazdálkodók konkrét
vállalásai garantálják leginkább a ter-
mészetes változatosság megõrzését.” –
mondta Marghescu Tamás.

Az Európai Erdõk Hete rendezvény-
sorozat részeként szervezett ünnepsé-
gen a résztvevõ erdészek, természetvé-
dõk, pedagógusok és civil szervezetek
tagjai megemlékeztek az ország legré-
gebbi erdei iskolájának, a Mogyoró-
hegyi Erdei Mûvelõdés Házának 20
éves jubileumáról. Az erdei iskola fenn-
állása óta több mint 100 ezer gyereket
fogadott. Jelenleg évente 6000 gyerek

táborozik itt, fõ-
leg a kisiskolás
korosztályból, de
egyre több az
óvodásoknak vagy éppen a felnõttek-
nek szóló program is az intézményben.

Magyarországon már 12. alkalommal
rendezik meg az Erdõk Hete rendez-
vénysorozatot, amely idén európai
szintre emelkedett. Az Országos Erdé-
szeti Egyesület által szervezett eddigi
programokat az Egyesület fõtitkára mu-
tatta be.

Az ünnepség után délután két szek-
cióban a meghívott szakemberek a kör-
nyezeti nevelés („Ablak az erdõre”) és a
természetközeli erdõgazdálkodás („Sok-
színû örökerdõ”) aktuális regionális kér-
déseivel foglalkoz-
tak. A program cél-
ja az együttmûkö-
dés erõsítése a tér-
ségben az erdészet
és a hivatásos vala-
mint civil termé-
szetvédelem és
egyéb szervezetek
között.

Az ünnepségen
beszédet mondott:

Zambó Péter,
Marghescu Tamás,
valamint Csépányi
Péter termelési és
természetvédelmi fõmérnök, Pilisi Par-
kerdõ Zrt., Lapos Tamás osztályvezetõ,
FVM Természeti Erõforrások Fõosztálya
Erdészeti Osztály, dr. Magyar Gábor
igazgató, WWF Magyarország, Ormos
Balázs fõtitkár, Országos Erdészeti
Egyesület, Békefi Andrásné Moór Györ-

gyi, Erdei Mûvelõdés Háza vezetõje, Pi-
lisi Parkerdõ Zrt.

A hivatalos megnyitó után a gyerekek
és a vendégek meglátogatták a Nagyvil-
lámi Erdészeti Tanösvényt.

Lomniczi Gergely
Fotó: Pápai Gábor

Európai Erdõk Hete
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A mindennapi erdõgazdálkodásában is
fontosnak tartja a természetvédelmet a
Gemenc Zrt. „Meggyõzõdésünk szerint
csak a generációkon átívelõ természet-
szeretetbõl fakadó természetvédelem
lehet sikeres. Mindezért az „Európai Er-
dõk Hete” alkalmából általános iskolá-
sok oktatásával kezdjük egy üres vágás-
terület felújítását” – jelentette ki Csonka
Tibor vezérigazgató. Emellett színes
programokkal – természetfotósoknak
megrendezendõ workshoppal, családi
erdei akadályversennyel, tanösvényi tú-
rákkal és nyitott pörbölyi Ökoturisztikai
Központtal – várja az erdõt és a termé-
szetet kedvelõ közönséget.

A pörbölyi Ökoturisztikai Központ-
ban elméleti és gyakorlati képzésben
részesülhetnek a természetfotózás sze-
relmesei. Délelõtt elõadáson és szakmai
beszélgetésen vehetnek részt az érdek-
lõdõk, melyeknek témája a természet-
fotózás módszerei, eszközei. Délután
gyalog és kisvasúttal egy terepi fotóki-
ránduláson próbálhatják ki tehetségü-
ket a jelentkezõk.

A Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság
mindennapi gazdálkodásában is fon-
tosnak tartja a természet védelmét. Fon-

tosnak tartja a társaság, hogy már gye-
rekkorban megismerjék az emberek az
erdõ létrehozásának, kezelésének fo-
lyamatait. A Ge-
menci Erdei Vasút
keselyûsi megálló-
ja melletti „Õcsény
30C” erdõrészlet-
ben olyan tanös-
vényt is kialakíta-
nak, amelynek se-
gítségével az elkö-
vetkezõ években a
látogatók végigkí-
sérhetik egy új er-
dõ létrehozásának
és fejlõdésének ál-
lomásait. 

Megtekinthették a fafaragás és szobrá-
szat-bemutatót, meghallgathatták a
gyógynövények gyûjtésérõl és felhaszná-
lásáról szóló elõadást. Túrázhattak szak-
vezetõ segítségével a Malomtelelõ-tanö-
svényen, a Nyéki-holt Duna tanösvényen
valamint megtekinthették az állandó kiál-
lításokat is a Lassi Halászati Múzeumban,
a méhészeti és az erdészeti kiállítást.

Csiszár Angéla
Baricz Árpád

A nyílt nap során általában mindent
ki lehet próbálni, meg lehet ismerkedni
valamely cég termékével. Az Ipoly Erdõ
Zrt.-nél egy érdekes „termék” az erdõ,
és az azzal dolgozók életének, munká-
jának bemutatását tûztük ki célul. Saj-
nos nem tudjuk érzékeltetni igazán szá-
raz mondatokkal a színes programokat,
de reménykedünk, hogy a sok száz
hozzánk érkezõ maradandó élmények-
kel távozott, és vissza is vágyakozik
majd erdeinkbe.

Az Európai Erdõk Hete keretén belül
az Ipoly Erdõ Zrt. ,,Erdei nyílt napok az
Ipoly mentén” címû programsorozatán
a látogatók hat erdészetnél, illetve a
Társaság központjában vehettek részt
érdekes szakmai programokon. A

Nagymarosi Erdészetnél, „Kittenberger
Kálmán nyomában” járhattak a ,,Ki a
vadász?” c. kiállítás megtekintése során,
illetve digitális fotótanfolyam keretében
ismerkedtek a természet csodáival. A
Salgótarjáni Erdészetnél nyílt erdészeti
kiállítás várta a családokat, a Királyréti
Erdészetnél terepi elõadást hallhattak a
folyamatos erdõborításról, sõt facseme-
tét ültethettek a lékekbe. A Kemencei
Erdészetnél a Domszky Pál Erdészeti
Erdei Iskola életébe pillanthattak bele
szakmai elõadásokon és játékos progra-
mokon keresztül, de megízlelhették a
finom erdei termékekbõl készült egytál-
ételt is. A balassagyarmati Központban
elõadásokat hallhattak a modern fafel-
használás témájában. A Váci Erdészet-

nél a Gyadai Tanösvény bejárása során
hallhattak az erdõgazdálkodás jelentõ-
ségérõl a világban, és akár örökbe fo-
gadhatták a tanösvény mentén álló fa-
matuzsálemeket is. A Diósjenõi Erdé-
szetnél az erdészek emlékfájának ko-
szorúzása után vezetett túrákon lehetett
a Börzsöny erdeivel ismerkedni, miután
az erdészek által szabadtûzön készített
finomságokat is megízlelhették. De lát-
tuk a motorfûrészt bevetés közben, raj-
zoltunk az élményeinkrõl, és a hálás
gyermekekkel rengeteget játszottunk,
nevettünk. A háromnapos eseményfo-
lyamot „Zenei élmények az erdõbõl”
címmel esti zenei koncert zárta le, a
székház konferencia-központjában.

Ennyi a rövid hír, de mennyi szép-
ség, íz, érték került a kirándulótarisz-
nyába, ezt csak az tudhatja, aki részt
vett rendezvényeinken. Jövõre is
visszavárunk!

Kép és szöveg: 
Nagy László–Lengyel László

Európai Erdõk Hete
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A SEFAG Zrt. is csatlakozott ahhoz a fel-
híváshoz, amely az október 20. és 24.
közötti idõszakot az Európai Erdõk He-
tévé nyilvánította.

A somogyi programsorozat 22-én a
tókaji parkerdõben Pintér Ottónak, a
Zselici Erdészet igazgatójának a sajtótá-
jékoztatójával kezdõdött, majd színes
program várta a résztvevõket. Az általá-
nos iskolás csoportok forgószínpad-
szerûen váltogatták a helyszíneket,
amelyeken erdõismereti totó, termé-
szetvédelmi erdei séta, erdei tornaóra
szerepelt, valamint vetítettképes elõ-
adás hangzott el az erdõrõl és az erdõ-
gazdálkodásról. Ezeket a programokat
a Zselici Erdészet munkatársai vezették,
de Ferencné Fogarasi Éva irányításával

képzõmûvészeti al-
kotások is készültek
a természet anyagai-
ból.

A Kaposvár-közeli helyszíneken kí-
vül a megye más részein is megszólítot-
ták az erdészetek az iskolásokat – egye-
bek között a sziágyi erdei iskolában és
Igalban is szépszámú résztvevõ mellett
zajlottak az események. 

A különféle vetélkedõk és erdõisme-
reti totók helyezettjei tárgyjutalomban
részesültek, míg a gyõzteseket – a
tárgyjutalom mellett – osztálytársaikkal
együtt meghívta a SEFAG Zrt. egy egy-
napos tavaszi kisvasúti kirándulásra
Mesztegnyõre.

Kép és szöveg: Detrich Miklós

Európai Erdõk Hete

A hajdan volt legelõ helyén zöldellõ er-
dõ szélén Kulcsár Zsolt, a VERGA Zrt.
vezérigazgatója köszöntötte a parkerdõ
átadására megjelent vendégeket. Dr.
Szeredi Péter kabinetfõnök ünnepi be-
szédébõl idézünk:

„»Királyi mulatság erdõkben sétálni,
Árnyékos utcáin fel s alá járkálni,
Fülemile éneklésén,
Gyönge szellõ legyezésén
Örömet nevelni,
Kedve szerint élni.«
Faludi Ferenc versrészlete szerint mi

itt most „királyi mulatság” részesei va-
gyunk. A hétköznapok rohanása, pör-
gése után megnyugodni, a jó levegõre,
a természetbe, az erdõre vágyunk. Örö-
mömre szolgál, hogy a veszpré-miek-
nek és a környékbelieknek egy újabb
lehetõséget kínálhatunk. Azért vagyunk

itt, hogy kitárjuk egy újabb erdõ jelké-
pes kapuját. A VERGA Zrt. területén
több ilyen erdõ is van: például a Huber-
tus Erdei Iskola, az Ámos-hegyi Pihenõ-
erdõ, a zirci Pintér-hegyi és az ármin-
völgyi Parkerdõ, valamint az alsóperei
Nádasdy Arborétum. Mostantól pedig a
Gulya-dombi Parkerdõt is látogathatják
a környéken lakók és az idelátogatók.

A mai erdõt látva
szinte hihetetlen, hogy
80-90 évvel ezelõtt itt
legelõ volt. A hetven-
hektáros terület a máso-
dik világháború után került
a magyar állam tulajdonába és a Hon-
védelmi Minisztérium kezelésébe. A
minisztérium, az Állami Erdészeti Szol-
gálat Veszprémi Igazgatósága, Vesz-
prém városa és a Kittenberger Kálmán
Növény- és Vadaspark támogatásával a
terület a jövõben parkerdõként mûkö-
dik.

A Gulya-dombi Parkerdõ 65,5 mil-
lió forintból valósult meg. 35 milliót
nyújtott az állam, a különbözetet a
VERGA finanszírozta. Saint-Exupéry
gondolatával a Kis herceget arra ta-
nítja a róka, hogy „felelõsséggel tarto-
zik azért, amit megszelídített”. Mától
mi itt valamennyien felelõsök va-
gyunk azért, amit közös erõvel Gu-
lya-dombi Parkerdõvé alakítottunk.
Az Európai Erdõk Hete rendezvény-
sorozatára a HM VERGA Zrt. ajándé-
kát jelképesen átadom a város lakói-
nak, és kívánom, hogy sok örömük
legyen benne.”

Fotó: Pápai Gábor




