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Az idén hetedik alkalommal kerül meg-
rendezésre a Muzsikál az erdõ Mátrai
Mûvészeti Napok. Most már elmond-
hatjuk, hogy megvalósul a szervezõk
hagyományteremtõ szándéka, melyet
már az elsõ alkalommal is hangsúlyoz-
tak. 

A programok az idén július 3-11-ig
kilenc napon keresztül zajlanak a Mát-
rában. Bár a résztvevõk száma folyama-
tosan nõ, továbbra sem lett tömeg-
megmozdulás, hanem megmaradt egy
erdõléptékû, családias hangulatú vidéki
rendezvénynek. 

A rendezvényeken továbbra is
együtt jelenik meg az erdõ, a komoly
zene, a mûvészet, mint a „Muzsikál az
erdõ” meghatározó értékei. 

A résztvevõk már nemcsak helyben
lakó emberek, hanem távoli vidékekrõl
is érkeznek, kifejezetten a rendezvény-
re. Mára kialakult az a kör, akik rend-
szeresen látogatják a rendezvényeket,
azonosulva a Muzsikál az erdõ szelle-
miségével; megfelelõ, erdõhöz és idõjá-
ráshoz alkalmazkodó öltözetben és fel-
szereléssel (ülõpárna) jönnek el az er-
dei kirándulásokra, koncertekre. Értõ
kérdéseket tesznek fel az erdészeknek.
Az erdei sportok is jelen vannak már. 

A rendezvényeken keresztül megva-
lósul az erdészszakma nyitása a társada-
lom felé.

A szervezésben természetesen nem
csak erdészek vesznek részt, hanem
önkormányzatok, mûvészek, a helyi
élet meghatározó személyiségei. 

A Muzsikál az erdõ sajtótájékoztatója
az idén is a magyar komolyzene fellegvá-
rában, a Magyar Állami Operaházban lesz. 

Elmondhatjuk, hogy a Muzsikál az
erdõ szellemisége, hangulata ihletet ad
a mûvészeknek. Született már fest-
mény, vers. 

Szeretettel várunk minden érdeklõ-
dõt kedves családjával együtt! A ren-
dezvény részletes programja, szállásle-
hetõségek, támogatók a honlapon meg-
találhatók: www.egererdo.hu/muzsikal
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Zene száll a fénnyel
Napsugár kezével
Cirógatva átfon
Fák levelén lépdel

Fûszálak hegyén a
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Muzsikálnak hozzám
Erdei bokréta

Új épülettel gazdagodik a Sziágyi Erdei
Iskola, melyet az Európai Unió Környe-
zet és Energia Operatív Programja ke-
retében mintegy 76 millió forintos tá-
mogatással valósít meg a Somogy me-
gyei erdészet. A projekt bemutatására
április 27-én került sor. A rendezvé-
nyen Barkóczi István, a SEFAG Erdé-
szeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója el-
mondta, hogy különösen örül a lehetõ-
ségnek, hiszen a projekt biztosítja az is-
kola mind infrastrukturális, mind szak-
mai fejlesztését. 

Az erdei iskolát és a jelenlegi pro-
jektet Horváth Mihály, a Lábodi Vadász-
erdészet igazgatója mutatta be. A je-
lenlegi épületben két hálóhelyiség áll
rendelkezésre a gyerekeknek, két ki-
sebb szoba pedig a kísérõknek. Emel-
lett a korábbi években melegítõ kony-
ha, étkezõ helyiség, tanterem és sza-
badtéri fedett foglalkoztató került ki-
alakításra. A mostani pályázat pedig új
lehetõséget nyit az iskola elõtt. „Az er-
dei iskola és erdei óvoda hálózat in-

frastrukturális fejlesztése” elnevezésû
pályázat nyerteseként egy új, több
mint 250 m2-es épületet hoznak létre.
Ezen felül 35 db kerékpár, bútorzat és
oktatási segédanyagok beszerzése,
korszerû fûtésrendszer kialakítása, il-
letve a fogyatékkal élõk számára fizi-
kai akadálymentesítés, kontrasztos
táblák kihelyezése valósul meg.

A Sziágyi Erdei Iskola 1995 óta mû-
ködik a SEFAG Zrt. fenntartásában
Lábod község önkormányzatának köz-
remûködésével egy régi erdészházban
azzal a céllal, hogy aktívan részt vegyen
a fiatalok természetszemléletû nevelé-
sében, az erdõgazdálkodás, az erdésze-
ti kultúra megismertetésében. Az átala-
kításra kerülõ erdei iskola a 3-18 éves
korosztály számára a „felfedezve” tanu-
lás örömét nyújtja, a megtapasztalás, át-
élés és az érzékelés segítségével szinte
észrevétlenül formálja a résztvevõk ter-
mészet iránti elkötelezettségét, felelõs-
ségtudatát.

Merczel István 

„Madárlátta Suli Sziágyon”




