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Sorozatban harmadik éve közös csalá-
di tavaszi kirándulást szervezett az
OEE Veszprémi VERGA HCs és a Vesz-
prémi VM HCs április 5-én, szombaton. 

A korábbi kirándulásainkhoz hasonló-
an az idén tavasszal is a környék erdei-
nek természeti szépségével ismerked-
tünk meg szakavatott vezetõk segítsé-
gével. 

Az utóbbi két évben elõször a Tési-
fennsík közepén található Burok-völgy
mély szurdokát jártuk be, ahol a túra ve-
zetõje Szabóky Csaba, az ERTI nyugal-
mazott tudományos munkatársa volt. A
következõ alkalomkor a vadregényes,
sziklahasadékos szûk völgyellést, a Ba-
konyoszlop és Dudar határán húzódó
Ördög-árkot jártuk végig, Futó János zir-
ci geológussal, geotúravezetõvel.  

Az idén újra a Kelet-Bakony egyik
sajátosságával ismerkedhettünk meg. A
kirándulásunk a „Honvédelmi célú er-
dõgazdálkodás” címet kapta. A szép ta-
vaszi idõnek és talán a korábbi kirándu-
lások sikereinek is köszönhetõ, hogy
közel százan gyûltünk össze. Mint tud-
juk, a Márkótól Székesfehérvárig húzó-
dó területen található Közép-Európa
legnagyobb katonai gyakorló tere,
amely nem régen ünnepelte 100 éves
fennállását.

A kirándulás szakvezetõje a terület
erdõgazdája, Pál Andor mellett Molnár
Zoltán õrnagy, a MH Bakony Harcki-

képzõ Központ környezetvédelmi tiszt-
je volt. A túra, mint az utólag a hitelesí-
tett GPS-mérések alapján kiderült, 12,5
km hosszúra sikeredett, néha elég ne-
héz terepen. Ezért néhányan – az idõ-
sebb és a legfiatalabb családtagok kö-
zül – az indulási ponton, Alsóperén ma-
radtak, ami egyben az érkezési célunk
is volt. Ez azért is volt vonzó lehetõség,
mert Alsóperén, a nemrég felavatott Ba-
kony Zöld Szíve központjában a me-
gújult Nádasdy Arborétum várta a fáradt

vándorokat. Az önmagában is csodála-
tos környezet egyéb látnivalókat is rej-
teget, úgymint a Magyarság Keresztje, a
Példaképek Emlékparkja, a Széchenyi
Zsigmond Emlékmû, a Szent Imre Öko-
menikus Vadászkápolna, a szabadtéri
színpad és talán a leglátványosabb: a lá-
togatóközpontban jelenleg látható tró-
feakiállítás.

A túra során, az útvonal legmaga-
sabb tengerszint feletti pontján, a
Mórocz-tetõn megpihenve az õrnagy
rövid ismertetõt tartott a gyakorlótér ki-
alakításáról, történetérõl, mûködtetésé-
rõl. Az elõadás hitelét nagyban növelte,
amikor a gyerekek, fõleg a fiúk legna-
gyobb örömére egyszer csak elrobogott
mellettünk egy éppen ott gyakorlatozó
holland felderítõ alakulat, és persze
több harci jármûvet, harci helikoptert,
különbözõ katonai csoportokat láthat-
tunk messzirõl.

A pihenõ után egy szintén vadregé-
nyes szurdokot, a Sötét-horog völgyét
jártuk végig.

Az út végén, az erdei tisztáson ebéd
és frissítõ bodzaszörp fogadta az elfá-
radt túrázókat a VERGA Zrt. jóvoltából,
így kellemes étkezéssel és beszélgetés-
sel zárult a nap.

Szedlák Tibor
a VERGA Helyi Csoport titkára

Nagy Frigyes Vince
a VM Helyi Csoport titkára
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Közép-Európa legnagyobb katonai 
gyakorlóterén jártunk

„Muzsikál az erdõ” a Mátra csúcsain
A Muzsikál az erdõ – Mátrai Mûvészeti Napok 2014.
június 28-tól július 6-ig zajló idei 11. rendezvénysorozata
csúcstámadásokra készül. A kilencnapos esemény kilenc
helyszíne közül három a Mátra három legmagasabb
hegyorma: Kékestetõ, azaz Magyarország legmagasabb
pontja, Galyatetõ és Ágasvár. A klasszikus zenei és
népzenei koncertek panorámás tisztásokon, ter-
mészetvédelmi területek különleges értékû
környezetében, százados bükkfák árnyékában, a montán
bükkösök régiójában szólalnak meg. A Muzsikál az erdõ
céljait hivatott népszerûsíteni Kékestetõn a Muzsikás
együttes, Galyatetõn Pál István Szalonna és Bandája,
Ágasváron Lajkó Félix koncertje. Hiszen a Muzsikál az erdõ értékei szerint a
környezettudatos életmód megismertetése, a fenntarthatóságra nevelés, a helyi
közösségek építése a klasszikus zene, a mûvészetek támogatásával, szélesebb kör-
ben népszerûsítésével valósítható meg. Minden érdeklõdõt arra biztatunk, hogy a
helyszíneket a szakvezetéses túrákkal közelítse meg, használja ki a lehetõséget és
hangolódjon rá a természet lüktetésére, a Muzsikál az erdõ programjaira

A Muzsikál az erdõ szervezõi




