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A Zalaerdõ Zrt. Magyar Termék Nagy-
díjat nyert Zakatoló Erdei Iskolájában
nyitották meg hivatalosan az idei Er-
dõk Hetét. A 19. alkalommal szerve-
zett rendezvénysorozaton több mint
150 programmal várták a hazai erdõ-
gazdálkodók a természeti értékek
iránt érdeklõdõket. Mindenekelõtt az
új erdõk létrehozásának fontosságára
hívták fel a figyelmet.

Ugron Ákos Gábor állami földekért fele-
lõs helyettes államtitkár helyszínen tol-
mácsolt gondolatai fókuszában a „sar-
jaink” kifejezés állt, mely egy szóban
foglalja össze az Erdõk Hete egyik idei
üzenetét. Az erdészszakma a fenntart-
hatóság gondolatából született 300 év-
vel ezelõtt, és a tartamosság fogalma
napjainkban is a legfontosabb alapelve-
ink közé tartozik – hangzott el a meg-
nyitón. 

Magyarország joggal lehet büszke ar-
ra az eredményre, hogy az elmúlt évszá-
zadban sikerült megkétszerezni erdõte-
rületét. Így a globális erdõpusztulással
ellentétben, hazánkban kedvezõ folya-
mat zajlik. Ezt a jövõben is tovább erõsí-
ti a kormány azon szándéka, hogy a
mostani 21-rõl 27% körülire emelje az
ország erdõsültségét. Ehhez nagy segít-
séget fog nyújtani a 2014-2020-as idõszak-
ra elfogadott Vidékfejlesztési Program. 

A célok elérése azonban nem csak a
szakemberek és a gazdálkodók felada-
ta. A környezettudatos életvitelt gyer-
mekkorban kell magalapozni. „Sarja-
ink” nevelése ezért szintén az egyik ki-
emelkedõen fontos célunk – mutatott rá
Ugron Ákos Gábor. 

Az állami erdõgazdasági társaságok
34 erdészeti erdei iskolát tartanak fenn
országszerte, sok-sok gyermeknek ad-
va lehetõséget természeti környezetünk
és az erdészszakma megismerésére. A
minisztériumban mûhelymunka zajlik
az egységes országos erdei iskola minõ-
sítés kialakítására, mely alapul veszi az
Országos Erdészeti Egyesület iránymu-
tató szakmai anyagát, de megfelel az
uniós támogatások esetén szükséges
követelményeknek is, hogy minõsített
technikai feltételekkel, képzett oktatók-
kal elfogadott tudásanyagot kaphasson
minden odalátogató – fejezte be beszé-
dét az államtitkár-helyettes.

Zala megye az egyik leginkább erdõ-
sült megyénk, az ottani állami erdõket

kezelõ társaság a térség egyik fontos
gazdasági és munkaerõpiaci szereplõje.
Ezért is fontos, hogy kivegyük a részün-
ket a következõ nemzedékek környe-
zettudatos nevelésébõl – mondta kö-
szöntõjében Rosta Gyula, a zalai erdõ-
gazdaság vezérigazgatója. Majd így
folytatta: Szeretném megköszönni a
szaktárcának és az OEE Elnökségének,
hogy a 19. Erdõk Hete rendezvénysoro-
zat nyitóünnepségét társaságunknál
tarthatjuk. Ezt a lehetõséget annak a
munkának az elismeréseként értékel-
jük, amit az utóbbi években a közjóért
és a környezeti nevelés érdekében tet-
tünk. Olyan újszerû fejlesztés elõtt fo-
gadhatjuk most Önöket, amelyrõl ren-

geteg elismerõ visszajelzés érkezett
gyerekektõl, szülõktõl és pedagógu-
soktól egyaránt. A legnagyobb elisme-
rést pedig az Országházban vehettük át,
a Magyar Termék Nagydíjat a Zakatoló
Erdei Iskola létrehozásáért. A ZALAERDÕ
Zrt. közjóléti fejlesztéseivel is igyekszik
hozzájárulni ahhoz, hogy az erdész-
szakmát minél többen megismerhessék
és elfogadják – fejezte be köszöntõjét
Rosta Gyula.

Évrõl évre egyre több gyermek érke-
zik az erdészeti erdei iskolákba –
mondta a megnyitón Mocz András, a
programsorozatot útjára indító Orszá-
gos Erdészeti Egyesület alelnöke. Mik-
száth Kálmán így fogalmaz: „Aki az er-
dõ fáitól, a sziklától, a zuhogó pataktól
és a vándorló felhõktõl kéri kölcsön a
gondolatokat, az nem is fogy ki soha
belõlük.” Akik ma eljöttek, pontosan

tudják, mit is jelent ez. Küldetés azok
számára, akik a természet szeretetére
tették fel az életüket. Ezzel azt is vállal-
ták, hogy továbbadják a tudást, a törõ-
dést, amely a természeti környezetünk
megbecsülésérõl és megvédésérõl szól
– folytatta az alelnök.

Egyesületünk jövõre ünnepli fennál-
lásának 150. évfordulóját. Ezzel a ma-
gyar erdõk érdekében alakult szervezet
a legrégebbi civil társaságok közé tarto-
zik Magyarországon és Európában egy-
aránt. Másfél évszázad alatt megéltünk
komoly eredményeket, fénykorokat, és
komoly részt vállaltunk az erdészeti
ágazat számára válságosnak bizonyuló
idõszakok átvészelésében is. De mind-

ezek között mindig is a fiatalságért, il-
letve a társadalom és az erdõ kapcsola-
tának kialakításáért, fenntartásáért vég-
zett munkánk volt az egyik legfonto-
sabb. Tesszük ezt azóta is, mert köteles-
ségünknek érezzük a természet zavar-
talan körforgásának érdekében. Az Er-
dõk Hete rendezvénysorozat minden
évben az erdészeti erdei iskolák prog-
ramjaira, ismeretanyagának átadására
épül. Bízom benne, hogy ezeken a ren-
dezvényeken közelebb tudjuk hozni az
emberekhez közös kincsünket, az erdõt
– zárta köszöntõjét az OEE alelnöke.

A 19. Erdõk Hete rendezvényei elsõ-
sorban vidéki helyszíneken zajlottak,
ezzel is megjelenítve az erdõgazdálko-
dás vidékfejlesztésben betöltött fontos
szerepét. 
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