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A Nógrád megyei Szendehelyhez tarto-
zó Katalinpusztán több mint félmilliárd
forintos turisztikai beruházás avatására
összegyûlt helyi és országos notabilitá-
sok és száznál is több kisiskolás jelenlé-
tében Kiss László vezérigazgató üdvö-
zölte dr. Beer Miklóst, a Váci Egyház-
megye püspökét; Balla Mihály ország-
gyûlési képviselõt, dr. Seregi János és
Nagy András igazgatókat a Magyar Fej-
lesztési Bank Zrt. képviseletében; a tér-
ség településeinek polgármestereit, ön-
kormányzati vezetõit, valamint a nem-

zeti parkok, hatóságok vezetõ munka-
társait.

Köszöntötte Zambó Pétert, az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület elnökét, aki
megfelelõnek találta ezt az alkalmat az
XV. Erdõk Hete rendezvénysorozat hi-
vatalos megnyitására is.

Elmondta, hogy a beruházás négy
helyszínen – Szendehely–Katalinpusz-
tán, Diósjenõn, a Börzsöny lábánál a
társaság központjához közeli Balassa-
gyarmat–Nyírjesben, a világörökségnek
számító Hollókõn összesen 574 millió

forint értékében valósult meg, az Észak-
Magyarországi Operatív Program kere-
tében. Az uniós forrást 89 millió forint,
saját gazdálkodásából származó ön-
résszel egészítették ki.

Megköszönte a tervezõknek, elsõ-
sorban Vörösné Baracsi Erzsébetnek,
hogy a közös elképzelést magas színvo-
nalon fordították le a gyakorlat nyelvé-
re. A kivitelezõ ÉPKAR Zrt. lelkiismere-
tes munkáját.

Balla Mihály országgyûlési képvise-
lõ kiemelte, hogy az új turisztikai beru-
házás szorosan kapcsolódik a „Varázs-
latos Nógrád” üzenethez. Hayer Mi-

hály, Szendehely polgármestere öröm-
mel nyugtázta, hogy a létesítmény a köz-
ség határában épült. Beer Miklós me-
gyéspüspök emlékeztetett arra, hogy a
terület hajdan püspökségi tulajdon volt.
Megelégedéssel tölti el, hogy az erdé-
szeknél most is jó kezekben van. Az ün-
nepi beszédeket a váci Árpád Fejede-
lem Általános Iskola gyermekkórusá-
nak elõadása színesítette. 

Zambó Péter, egyesületünk elnöke
az Erdõk Hete megnyitásának alkalmá-
ból beszédében hangsúlyozta: „az er-
dõvagyon használatáról a világ többi
országához hasonlóan nem mondhat le
Magyarország sem. Faállományunk
olyan érték, mely nemcsak az ökológiai

Az IPOLYERDÕ Zrt. katalinpusztai
beruházásának átadásával nyílt meg
a XV. Erdõk Hete rendezvénysorozat

Kiss László vezérigazgató üdvözli a megjelenteket
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körforgásnak része, hanem a magyar
nemzetgazdaságban is fontos erõforrás,
a nemzeti jövedelem egy részének
alapja. A világon 1,6 milliárd ember, va-
gyis a Föld lakossága mintegy egyne-
gyedének megélhetése függ közvetle-
nül az erdõktõl. Magyarországon ez az
arány kisebb, mégis az erdõk munka-
helyteremtõ képessége, vidékfejlesztés-
ben betöltött szerepe komoly lehetõsé-
get jelent a szegénység felszámolásá-
ban. Minderre csak példaként hadd em-
lítsem itt az állami és magánerdõben
egyaránt sikeres, több ezer fõt foglal-
koztató közmunkaprogramot vagy a le-
ginkább rászorulók számára már tavaly
is több ezer köbméter téli tüzelõt bizto-
sító programot. 

Az erdõk környezeti szempontból is
fenntartható kezelése az erdész szak-
emberek feladata, megóvásukban
azonban az egész társadalomnak fele-
lõssége és szerepe van. Az erdõk helyes
használatát, javainak környezettudatos
hasznosítását már a gyermekeknek meg
kell tanulniuk, hiszen a több száz évig
élõ erdõállományok esetében a hosszú
távú gondolkodás alapvetõ követel-
mény. Magyarországon az erdõgazdál-
kodás a fenntartható üzem mintája,
amelyen keresztül a legteljesebben be-
mutatható az UNESCO fenntartható fej-
lõdésre nevelés évtizedének „gazda-
ság–társadalom–környezet” hármas
egysége. Az erdõpedagógia módszereit
használó erdei iskolák mellett erre nyúj-
tanak kiváló lehetõséget a turisztikai
eszköztárat felvonultató ökoturisztikai
központok.”

A hivatalos ünnepség után a kisisko-
lások hada birtokba vette a létesít-
ményt.
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