AKTUALITÁSOK

„Fedezd fel az erdõt az erdészekkel!”
XVII. Erdõk Hete megnyitó a Vackor Várban
Tizenhetedik alkalommal várták szeptember 30. és október 6. között az Erdõk Hete rendezvényei a látogatókat, a
gyermekeket, családokat szerte az országban. Az Országos Erdészeti Egyesület által indított programsorozat témájául dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter idén az erdõk közjóléti,
turisztikai szolgáltatásainak bemutatását jelölte meg.
A nyitórendezvény 2013. szeptember 27én, a Turizmus Világnapjához témájában
jól illeszkedve, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Vackor Vár Erdészeti Erdei Iskolájának tízéves jubileumi
ünnepségével kezdõdött, amely egyben
a „Muzsikál az erdõ a Hírös Városban”
nyitóeseménye is volt.
A megnyitó ünnepséget Sulyok Ferenc vezérigazgató köszöntõ beszéde
vezette be. Házigazdaként üdvözölte a
megjelenteket, majd a 10 éves születésnap kapcsán visszaemlékezett a Vackor
Vár Erdészeti Erdei Iskola születésének
körülményeire. Kiemelte, hogy Dr. Gõbölös Antal, az ÁESz korábbi területi
igazgatója és Sódar Pál, a KEFAG Zrt.
akkori vezérigazgatója együtt „álmodta
meg” az erdei iskolát. Hangsúlyozta,
hogy az iskola által biztosított programoknak és foglalkozási lehetõségeknek köszönhetõen a vendégek száma
az elmúlt 10 évben meghaladta a 25 000
fõt. Kiemelte, hogy az alföldi erdõgazdálkodás során az ember szerepe, az
ország egyéb térségeihez viszonyítva,
sokkal meghatározóbb. Az erdész aktív
tevékenysége, felelõsségvállalása, illetve ennek társadalmi elismertsége sokkal szükségszerûbb!
A vezérigazgató beszéde után Bognár Lajos, a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára lépett a mikrofonhoz. Kezdõ szavaiban utal rá,
hogy a minisztérium számára fontos cél
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az erdõk közjóléti szolgáltatásainak fejlesztése. Egyebek
mellett arról is beszélt, hogy
nem lehet eléggé hangsúlyozni az erdei iskolák szerepét a környezeti nevelésben. Mint mondta, üdvözlendõ, hogy évente
40 000 gyermek vesz
részt olyan szervezett programokon,
amelyek elõsegítik, hogy a természetet
és saját környezetüket jobban megismerõ, szeretõ és tisztelõ fiatal generáció
nõjön fel. Kiemelkedõen fontosnak és
eredményes kezdeményezésnek nevezte az Országos Erdészeti Egyesület
által elindított Erdõk Hete rendezvénysorozatot. Beszédét zárva hangsúlyozta, hogy az erdõk elengedhetetlenül
fontosak a vidéki lakosság számára, mivel hozzájárulnak jólétükhöz és a munkahelyteremtéshez.
A helyettes államtitkár
után Nagy András, az MFB
Zrt. Agrár Vagyonkezelési
Igazgatóság igazgatója állt a
pódiumra. Bevezetõjében kiemelte, hogy a 22 állami erdészeti társaság a vidékfejlesztés
alapjául szolgáló munkalehetõségek biztosításában fontos
szerepet tölt be, munkahelyek ezreit teremtik a magyar
vidék számára. Hozzátette,
hogy a kezelt erdõk hármas
funkciója közül egyre fontosabb a védelmi és a közjóléti feladatatok ellátása.
Mint mondta, az elmúlt évtizedekben az
állami kezelésben lévõ erdõk teremtették meg az erdõk közjóléti hasznosításának alapjait. Sikerült látogatható és bemutatható formában megõrizni a természeti értékeket, és létrehozni azt a közjóléti infrastruktúrát, ami továbbfejlesztve
a mai napig szolgálja az ország lakosságát. Az állami erdészeti társaságok komoly anyagi ráfordítást igénylõ közjóléti munkájukkal, sõt
a közelmúltban végrehajtott
fejlesztéseik eredményeként
a jövõben is meg kívánják
õrizni ezen a területen vezetõ
szerepüket.
Az igazgató beszéde után
Nagypál Sándor, Kecskemét
alpolgármestere köszöntötte
az ünneplõket, majd Zambó
Péter, az OEE elnöke nyitotta
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meg hivatalosan a XVII. Erdõk
Hetét.
Emlékeztetett, hogy majd
két évtizede, minden év
õszén feltárulnak a magyar
erdõk, hogy megmutassák
értékeiket az ország lakosságának. Rámutatott, hogy fontos ez a megismerés, hiszen városiasodó világunkban egyre idegenebb
számunkra a természet. Az Erdõk Hete
programsorozat keretében azonban szakavatott vezetõk, az ország erdészei, erdõgazdálkodói kínálnak mindenki számára bepillantást az erdõ életébe. Mint
mondta, a magyar erdõk az ország egyik
legnagyobb turisztikai attrakciójának
számítanak. Ez az a közeg, ahová az ember visszavágyik, ahol feltöltõdik a mindennapi munka után. Ezt a feltöltõdést
segítik országszerte az állami és magánerdõgazdálkodók által kialakított és

fenntartott erdei pihenõhelyek, kerékpár- és sétautak, kilátók, kisvasutak, tornapályák vagy éppen szálláshelyek. Beszédének végén utalt rá, hogy az Erdõk
Hete eseményei is segítenek eljutni az
erdõk mélyén megbúvó kis településekre, egykori puszták, majorságok területére, ahol napjainkban az ott élõ erdész
vagy az ott mûködõ erdei iskola szolgálja a vidékfejlesztés legnemesebb céljait:
a vidéki népesség életlehetõségének
megtartását.
Ezt követõen Szabó Lajos, a Muzsikál az erdõ Alapítvány kuratóriumának
elnöke köszöntötte a „Muzsikál az Erdõ
a Hírös Városban” rendezvénysorozat
megnyitójára és programjaira érkezetteket. A nyitó ünnepség folytatásában átadták a gyermekeknek az erdei iskola
új játszóterét, majd a kecskeméti gyermekkórus és Blaskó Csaba és zenekara
adott szabadtéri koncertet.
Szöveg és kép: Nagy László

