Az IPOLYERDÕ Zrt. katalinpusztai
beruházásának átadásával nyílt meg
a XV. Erdõk Hete rendezvénysorozat
forint értékében valósult meg, az ÉszakMagyarországi Operatív Program keretében. Az uniós forrást 89 millió forint,
saját gazdálkodásából származó önrésszel egészítették ki.
Megköszönte a tervezõknek, elsõsorban Vörösné Baracsi Erzsébetnek,
hogy a közös elképzelést magas színvonalon fordították le a gyakorlat nyelvére. A kivitelezõ ÉPKAR Zrt. lelkiismeretes munkáját.
Balla Mihály országgyûlési képviselõ kiemelte, hogy az új turisztikai beruházás szorosan kapcsolódik a „Varázslatos Nógrád” üzenethez. Hayer Mi-

A Nógrád megyei Szendehelyhez tartozó Katalinpusztán több mint félmilliárd
forintos turisztikai beruházás avatására
összegyûlt helyi és országos notabilitások és száznál is több kisiskolás jelenlétében Kiss László vezérigazgató üdvözölte dr. Beer Miklóst, a Váci Egyházmegye püspökét; Balla Mihály országgyûlési képviselõt, dr. Seregi János és
Nagy András igazgatókat a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. képviseletében; a térség településeinek polgármestereit, önkormányzati vezetõit, valamint a nem-

zeti parkok, hatóságok vezetõ munkatársait.
Köszöntötte Zambó Pétert, az Országos Erdészeti Egyesület elnökét, aki
megfelelõnek találta ezt az alkalmat az
XV. Erdõk Hete rendezvénysorozat hivatalos megnyitására is.
Elmondta, hogy a beruházás négy
helyszínen – Szendehely–Katalinpusztán, Diósjenõn, a Börzsöny lábánál a
társaság központjához közeli Balassagyarmat–Nyírjesben, a világörökségnek
számító Hollókõn összesen 574 millió

Kiss László vezérigazgató üdvözli a megjelenteket
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hály, Szendehely polgármestere örömmel nyugtázta, hogy a létesítmény a község határában épült. Beer Miklós megyéspüspök emlékeztetett arra, hogy a
terület hajdan püspökségi tulajdon volt.
Megelégedéssel tölti el, hogy az erdészeknél most is jó kezekben van. Az ünnepi beszédeket a váci Árpád Fejedelem Általános Iskola gyermekkórusának elõadása színesítette.
Zambó Péter, egyesületünk elnöke
az Erdõk Hete megnyitásának alkalmából beszédében hangsúlyozta: „az erdõvagyon használatáról a világ többi
országához hasonlóan nem mondhat le
Magyarország sem. Faállományunk
olyan érték, mely nemcsak az ökológiai
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Balról: Nagy András, Zambó Péter, Seregi János, Balla Mihály és Hayer Mihály

körforgásnak része, hanem a magyar
nemzetgazdaságban is fontos erõforrás,
a nemzeti jövedelem egy részének
alapja. A világon 1,6 milliárd ember, vagyis a Föld lakossága mintegy egynegyedének megélhetése függ közvetlenül az erdõktõl. Magyarországon ez az
arány kisebb, mégis az erdõk munkahelyteremtõ képessége, vidékfejlesztésben betöltött szerepe komoly lehetõséget jelent a szegénység felszámolásában. Minderre csak példaként hadd említsem itt az állami és magánerdõben
egyaránt sikeres, több ezer fõt foglalkoztató közmunkaprogramot vagy a leginkább rászorulók számára már tavaly
is több ezer köbméter téli tüzelõt biztosító programot.
Az erdõk környezeti szempontból is
fenntartható kezelése az erdész szakemberek feladata, megóvásukban
azonban az egész társadalomnak felelõssége 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 követelmény. Magyarországon az erdõgazdálkodás a fenntartható üzem mintája,
amelyen keresztül a legteljesebben bemutatható az UNESCO fenntartható fejlõdésre nevelés évtizedének „gazdaság–társadalom–környezet” hármas
egysége. Az erdõpedagógia módszereit
használó erdei iskolák mellett erre nyújtanak kiváló lehetõséget a turisztikai
eszköztárat felvonultató ökoturisztikai
központok.”
A hivatalos ünnepség után a kisiskolások hada birtokba vette a létesítményt.
Szöveg és kép: Pápai Gábor

A gyermekkórust Fidel Petra konferálta

A szépségkirálynõ, Szabó Dóra is belépett egyesületünkbe
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