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„Értékérzõ tájak és emberek
Magyarországon” Ez a mondat
a mottója Sólyom László köz-
társasági elnök úr tavaly elkez-
dett országjáró útjának, melynek
során a nemzeti parkokat láto-
gatja. Negyedik állomása e
nagyszerû kezdeményezésnek
a Duna–Ipoly Nemzeti Park
volt.  A többnapos országjárás
a Börzsönyben kezdõdött Dré-
gely várának megtekintésével.
A Wenkheim vadászházban az
Ipoly Erdõ Zrt. képviselõjének,
Kiss  László vezérigazgatónak
is alkalma volt néhány szót vál-
tani az elnökkel.               

„Erdészek, természetvédõk civil
szervezetek áldozatos munkájának
nyomát láttam mindenütt, ahol a mai
napon megfordultam”  nyilatkozta a je-
lenlévõ úlságiróknak.

„Olyan emberekkel találkoztam,
akik szívükön viselik a táj, a társadalom
sorsát” Sólyom László szólt a nemzeti
parkhoz tartozó kistelepülésekrõl is,
amelyek – mint mondta – az idegenfor-
galomban látják az egyetlen lehetõséget
a kibontakozásra. Hangsúlyozta, hogy a
Duna-Ipoly NP nyomásnak van kitéve,

mert a fõváros terjeszkedni akar. Felada-
tának tartja azt is, hogy a kormányzat
felé  közvetítse, hogy ahol lehet ott a
környezet és természetvédelem szem-
pontjait helyezzék elõtérbe. „Az utolsó
pillanatban vagyunk, alapvetõ szemlé-
letváltozásra van szükség a  környezet-
tel szemben” – mondotta 

A Pilisi Parkerdõ Zrt. mogyoróhegyi
Erdei  Mûvelõdési Háznál Zambó Péter
vezérigazgató, Füri András, a Nemzeti
Park igazgatója, Vollent József, az 
Ipoly-Garam Eurorégió igazgatója,
Békefi Andrásné, az Erdei Mûvelõdési

Ház igazgatója és sok, sok
egyenruhás erdész, termé-
szetvédõ fogadta

„El kell dönteni, hogy mi a
fontosabb: a dunai hajóút
vagy a Duna élõvilágának a
védelme, az erdõ gazdaságos
kitermelése, vagy az, hogy az
erdõ azt a sokfajta célt szol-
gálja, amit szolgálnia kell” fo-
galmazott Sólyom László.
„Nem a Dunát kell a hajók-
hoz igazítani, hanem a hajó-
kat a Dunához” – mondta. 

Füri András és Zambó Pé-
ter bemutatták munkaterületü-

ket. Utóbbi kiemelte, hogy a Parkerdõ te-
rületén évrõl évre nõ a folyamatos erdõ-
borítást biztosító erdõkezelés. A köztár-
sasági elnöknek egy kérdése volt, mely-
ben azután érdeklõdött, hogy hogyan áll
a vadlétszám a térségben. Zambó Péter a
folyamatos apasztásárol számolt be, s re-
ményét fejezte ki, hogy egyben a vadvé-
dõ kerítések építése is csökkenni fog.
Befejezésül az õszi Erdõk Hete ünnepség
megnyitójára hívta meg Sólyom Lászlót.

Kép és szöveg: 
Lengyel László, Lomniczi Gergely,

Pápai Gábor

A köztársasági elnök látogatása

Sólyom László, Füri András, Zambó Péter, Vollent József és Békefi
Andrásné a bemutatkozó látogatáson
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