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A hazai erdõgazdálkodók a korábbi
évekhez hasonlóan országszerte több
tízezer látogatót vártak szeptember 29.
és október 5. között a XVIII. Erdõk He-
te változatos eseményeire, hogy az er-
dészeti erdei iskolák tananyagára épülõ
programokkal és az erdészek szakértõ
vezetésével mutassák be a hazai erdõk
értékeit. 

„A Földmûvelésügyi Minisztérium és
a programokat összefogó Országos Er-
dészeti Egyesület a XVIII. Erdõk Hete
rendezvényein keresztül a magyar er-
dõk turisztikai szerepére kívánja felhív-
ni a figyelmet. A magyarországi erdõte-
rület – ezen belül különösen a több
mint egymillió hektárnyi állami erdõ –
az ország leglátogatottabb turisztikai att-
rakciói közé tartozik.” – mondta Ugron
Ákos Gábor állami földekért felelõs he-
lyettes államtitkár az Erdõk Hete nyitó-
rendezvényén, a térség állami erdeit ke-
zelõ VADEX Zrt. néhány hónapja fela-
vatott turistaközpontjában. A hazai er-
dõket évente több tízmillió látogató ke-
resi fel gyalogosan, kerékpárral vagy
éppen lóháton, így a minisztérium kife-
jezett célja, hogy az állami erdõgazda-
ságok által „megnyissa” az erdõket a lá-
togatók elõtt. – hangsúlyozta Ugron
Ákos Gábor. 

Az állami és magán erdõgazdálko-
dók a természetjárók fogadására igen
jelentõs infrastruktúrát gondoznak és
tartanak fenn. Az elmúlt évben csak az
állami erdõgazdaságok több milliárd fo-
rintot fordítottak a turisztikai szolgálta-
tások fejlesztésére, többek között turis-
taszállások, kisvasutak, kilátók, tanös-
vények, túraútvonal-szakaszok létesíté-
sével és korszerûsítésével. A környezeti
nevelés hagyományos helyszíneinek
számító, az Erdõk Hete programokat
szervezõ erdészeti erdei iskolák is kü-
lönleges turisztikai élményeket kínál-
nak, ahol évente mintegy 50 000 gyerek
vesz részt az erdõpedagógiai progra-
mokon.

A nyitórendezvény házigazdájaként
Majoros Gábor, a VADEX Mezõföldi Er-
dõ- és Vadgazdálkodási Zrt. vezérigaz-
gatója, Balsay Miklós, az erdõgazdaság

korábbi vezérigazgatója, az Erdõkért
Egyesület elnöke, Szabó Lajos, a „Mu-
zsikál az erdõ Alapítvány” elnöke és
Lomniczi Gergely, az OEE fõtitkára
mondott még köszöntõ beszédet. Majd
az OEE fõtitkára felkötötte a VADEX
Zrt. zászlajára az egyesület emléksza-
lagját is. 

A 11 éve a Mátrából kiinduló össz-
mûvészeti kezdeményezés történeté-
ben most elõször rendeztek „Muzsikál
az erdõ” programot a Dunántúlon, „Mu-
zsikál az erdõ a Királyi Erdõben” cím-
mel. Tavaly szintén az Erdõk Hete prog-
ramsorozat keretében kezdte meg a
középhegységi szülõhazájából a kultu-
rális kiáramlást a mûvészeti esemény-
sorozat, mely 2013-ban az Alföldön, a
KEFAG Zrt. kezelési területén mutatko-
zott be. 

Az idei dunántúli eseménysorozat
nyitányaként a bakonyi erdõk lombjai
alatt Mozart mûveibõl válogatva adott
erdei szimfonikus koncertet a Gyõri
Egyetemi Zenekar, Ménesi Gergely kar-
mester vezényletével, aki a kezdetektõl
fogva egyik meghatározó alakja a „Mu-
zsikál az erdõ” rendezvénysorozatnak.
A koncert helyszínén egyben felavatták
Józsa Judit, a Magyar Kultúra Lovagja
„Összetartás” címû emlékplakettjét is. 

A szervezõk példát szerettek volna
mutatni abban, hogy Magyarországot
csak összetartással lehet elõre vinni, így
a helyi programok szervezésében részt
vett a helyi Erdõért Egyesület és a Fejér
megyei Természetjáró Szövetség is.
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ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Erdõk Hete megnyitó a Gaja-völgyében 
Fókuszban a hazai erdõk turisztikai szerepe

2014. szeptember 27-én a Bakony

délkeleti lábánál, a VADEX Zrt. Szé-

kesfehérvárhoz közeli Gaja-völgyi

Tájcentruma adott otthont a XVIII.

Erdõk Hete nyitóeseményének, a

„Muzsikál az erdõ a Királyi Erdõben”

rendezvénynek.


