
Erdészeti Lapok CLII. évf. 10. szám (2017. október)326

Mindenkinek megmutatni az erdõk ér-
tékeit, felhívni a figyelmet védelmük
fontosságára, valamint az erdészek
munkájának jelentõségére – ezek a
legfontosabb céljai az Országos Erdé-
szeti Egyesület által minden õsszel
megrendezett Erdõk hete rendezvény-
sorozatnak. 

A tematikus programfolyamba az
ország valamennyi erdõgazdasága be-
kapcsolódott a szakmai mellett családi
és gyerekprogramokat is kínálva, hogy
a nagyközönség is minél többet meg-
tudhasson a hazai erdõkrõl, a termé-
szetben betöltött szerepükrõl és a szak-
szerû gazdálkodás fontosságáról.

Az Erdõk háza névre keresztelt léte-
sítmény a somogyi erdõk világát köl-
tözteti Kaposvár belvárosába. Közért-
hetõ formában tárja a látogatók elé az
erdõkrõl, az ott élõ állatokról és növé-
nyekrõl, valamint az erdészek munká-
járól a legfontosabb tudnivalókat – fog-
lalta össze Barkóczi István, a SEFAG
Zrt. vezérigazgatója köszöntõjének ele-
jén az új látogatóközpont kialakításá-
nak céljait. 

Elsõsorban az általános iskolás kor-
osztálynak szántuk, de felnõttek
számára is izgalmas program lehet. In-
teraktív, az információkat játékokkal
kombináló tablók, az érzékszervekre
ható élményelemek és természetesen

rengeteg erdei érdekesség várja az ér-
deklõdõket – mutatta be a látogatóköz-
pontot. 

Barkóczi István, az állami tulajdonú
cég vezérigazgatója elmondta, a vállalat
2010 óta 2 milliárd forint értékû közjó-
léti fejlesztést valósított meg hosszú ide-
je tartó stabil és nyereséges gazdálkodá-
sának köszönhetõen. Fenntartanak két
arborétumot, hét parkerdõt, autóspihe-
nõket, négy ökoturisztikai központot,
erdei iskolát, csillagparkot, kisvasutat és
most már az Erdõk házát is. A cég a pro-
gramsorozat ideje alatt a Zselici Csillag-
parkban kerékpárutat, a Deseda-tónál
lombkoronasétányt adott át, jövõre pe-
dig a Desedai-parkerdõben és a Ropoly-
völgyben tervez beruházásokat.

A vezérigazgatót követõen dr. Faze-
kas Sándor földmûvelésügyi miniszter
tartotta meg ünnepi beszédét. 

„Tisztelt vezérigazgató úr! Tisztelt
elnök úr! Tisztelt hölgyeim és uraim!
A hazai erdeinknek nélkülözhetetlen
szerepe van a személyes életünkben.
Nemcsak kalandra ösztökélnek, hanem
hûs árnyat és enyhet adnak, pihenni
segítenek. Folyamatosan tanítanak, mi-
közben létezésünk egyik alapfeltétele-
ként fontos funkcióikat is ellátnak,
elég, ha a klímaváltozás-csökkentõ ha-
tásra vagy a szénmegkötõ-képességre
gondolunk. 

Tudjuk, hogy mennyire igaza volt
Varga Domokos írónknak: „Az igazi jó
kalandokat mindig a véletlen hozza,
de ritkán hozza helybe. El kell indulni
valamerre, hogy találkozzunk velük.”

Az erdõk olyan életközösséget, társu-
lást, gazdasági és természetvédelmi ala-
pokra épülõ rendszert alkotnak, amelyek
megõrzik az élet változatosságát, az álla-
tok és a növények sokféleségét, amelyek
fokozottan értékes környezeti, gazdasá-
gi, társadalmi szolgáltatásokat nyújtanak,
és turisztikai vonzerõvel is bírnak. Eze-
ken túl kijelenthetjük, hogy az állami er-
dõgazdaságokon keresztül mintegy 
10 ezer embert foglalkoztatnak közvetle-
nül a magyar erdõk. Összességében te-
hát elmondható, hogy olyan szerteágazó
értékekkel rendelkeznek, melyek felbe-
csülhetetlenek. 

Meg kell óvnunk õket, de mégsem
szeretnénk bezárni, lezárni vagy titok-
ban tartani, éppen ellenkezõleg: azt
szeretnénk, ha minél többen felfedez-
nék szépségeiket.

Az idei Erdõk hete mottója éppen
ezért: „Közös kincsünk az erdõ!” Ez a
rendezvénysorozat már a 21. a sorban,
és ebben az évben országszerte mint-
egy 100 helyszínen 150 programmal
várják az érdeklõdõket október 2. és 8.
között az állami és magánerdészetek,
erdei iskolák, oktatási intézmények. Az
esemény elõzménye a szeptemberben
megrendezett Erdõvarázs családi nap
volt, amikor Budapest belvárosába köl-
töztek be az erdõk és az erdészek. Ez-
zel szemben az Erdõk hetén az erdõ-
be várják a természet szerelmeseit a
legkülönfélébb programokon. 

Ezeket az eseményeket az erdészeti
erdei iskolák bonyolítják le, melyek te-
vékenységét az Országos Erdészeti
Egyesület minõsíti. A minõsített erdé-
szeti erdei iskola hálózatába mintegy
40 intézmény tartozik, amelyek évente
mintegy 75 ezer gyermeket fogadnak.

Az Erdõk hete nemcsak rendezvé-
nyeket takar, hanem egy olyan eszme-
iséget, melynek célja az erdõk népsze-
rûsítése, a szemléletformálás, a
tájékoztatás. Ezért is fontos, hogy az
idei rendezvénysorozat keretében a
Földmûvelésügyi Minisztérium támoga-
tásával megjelenhetett a magyar erdõ-
gazdálkodás szakmai alapját jelentõ,
Magyarország erdészeti tájai címû
összefoglaló szakkönyv két kötete a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal kiadásában.
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Az Erdõk házában indult az Erdõk hete
Az országszerte 100 helyszínen mintegy 200 programot kínáló, október 2—8.
között zajló XXI. Erdõk hete rendezvénysorozat idén Kaposvárott, a somogyi
állami erdõket kezelõ SEFAG Zrt. interaktív látogatóközpontja, az Erdõk háza
nyitóünnepségével kezdõdött, „Közös kincsünk az erdõ!” mottóval. 

Erdõk hete nyitórendezvény Kaposvárott
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Tisztelt hölgyeim és uraim! Nemze-
tünk erdeinek, erdészeteinek nemcsak
elõnyeit élvezhetjük, hanem felelõs-
séggel is tartozunk értük. Szükségük
van az odafigyelésre, a támogatásra, a
fejlesztésre. A SEFAG Zrt. munkája
ezért is nagyon fontos. A társaság alap-
vetõ célja a természet háborítatlansága
és ökológiai egyensúlyának szem elõtt
tartása mellett a környezettudatos és
természetet óvó szemlélet átadása és
népszerûsítése.

A szervezet mûködtetésében a Ba-
latontól a Dráváig erdei környezetben
egy hotel, több vadászház, vadászlak
és erdei iskolai szállás várja a kikap-
csolódni vágyókat. A szálláshelyek
környékén parkerdõk, arborétumok,
tanösvények, tornapályák, kijelölt túra-
útvonalak gyalogos- és kerékpáros tú-
rákra csábítják a turistákat.

Örömmel tölt el, hogy a SEFAG Zrt.
1,75 milliárd forint értékû ökoturiszti-
kai fejlesztést valósított meg 2013 és
2016 között, amelyek között szerepelt
mozdonyfelújítás, kerékpárút, vadász-
ház és kalanderdõ létrehozása, vala-
mint az Erdõk Háza Látogatóközpont
felépítése.

Ez a ma avatandó különleges léte-
sítmény páratlan Somogy megyében. A
látogatóközpont célja az erdõ életkö-
zösségének, az erdész és a vadász
hivatásának bemutatása, hogy a láto-
gatók kedvet kapjanak erdei kirándu-
lásokhoz, illetve megismerhessék
természeti környezetünk tudatos hasz-
nálatának szabályait. 

Az állandó, tematikus kiállításblok-
kok mellett teret ad idõszakos kiállítá-
soknak, de ami igazán rendhagyó, az
a bemutatás módja, a bemutatóeszkö-
zök interaktivitása és a bemutatásra ke-
rülõ tárgykör összetettsége. Példaérté-
kû, hogy mindezek kidolgozásában a
helyi iskolai pedagógusok, pedagógiai
szakértõk és erdõmérnökök is részt
vettek.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Ma is be-
bizonyosodott, hogy Varga Domokos-
nak igaza van: A legigazibb örömök
mégiscsak azok, amelyeket nem lehet
pénzen megszerezni. Köszönöm a fi-
gyelmet!”

A miniszteri ünnepi beszéd után
Zambó Péter, az Országos Erdészeti
Egyesület elnöke lépett a mikrofon elé. 

„Tisztelt miniszter úr, polgármester
úr, elnök urak, vezérigazgató úr, tisz-
telt hölgyeim és uraim!

Köszöntöm önöket Kaposvárott, az
erdõségeire méltán büszke Somogy
megye és a SEFAG Zrt. székhelyén, a

XXI. Erdõk hete rendezvénysorozat
megnyitóján! Vendéglátónk meghatáro-
zó szereplõ az állami erdõgazdálkodás-
ban. Most legújabb létesítménye, az Er-
dõk Háza Látogatóközpont avatásával
biztosít alkalmat az Erdõk hete elindí-
tásához. A hely szelleme tehát adott! 

Az eseménysorozat célja: erdeink
nemzeti vagyonban képviselt értékét
feltárni a nyilvánosság elõtt. Küldeté-
sünk a társadalom, a média és a dön-
téshozók figyelmét felhívni a szaksze-
rû erdõkezelés hasznosságára.

Programjainkat az erre leginkább hi-
vatott erdészek vezetik – közben sze-
mélyes hangulatban osztják meg a
nagyközönséggel hétköznapi munká-
juk eredményeit.

Mindezt két évtizede, Egyesületünk
Erdészeti Erdei Iskola Szakosztálya in-
dította útjára. Az Erdõk hete azóta fo-
galommá vált, védjegy lett. Megrende-
zésérõl az erdõtörvény rendelkezik,
állandó közremûködõje – a miniszter
felkérésére – az Országos Erdészeti
Egyesület. A szervezés alapját erdei is-

koláink módszertana adja a 21. száza-
di környezeti nevelés jegyében. Kö-
szöntöm Szakosztályunk jelen lévõ
képviselõit! 

„Fedezd fel az erdõt az erdészekkel!”
– szólít erdõjárásra a program jelmon-
data. Az FM támogatásával készített
közvélemény-kutatásunk szerint: a ma-
gyarok környezettudatosnak vallják ma-
gukat, és szívükön viselik az erdõk sor-
sát, közben nagyon keveset tudnak,
hibás ismereteik vannak az erdõrõl.
Például a többség úgy gondolja, hogy
erdeink területe csökken, holott annak

megduplázása közös siker, az erdészek
nagy teljesítménye az elmúlt században!

Elgondolkodtató az is, hogy a válasz-
adók csupán 15 százaléka megy ki az
erdõbe évente legalább egyszer, emel-
lett 90 százalékuknak van véleménye
az erdõrõl és az erdészekrõl. Érdemes
tehát tennünk azért, hogy az erdõláto-
gatók arányát megtöbbszörözzük.

Kitárjuk az erdõ kapuját a társada-
lom, a gyerekek, a családok elõtt. Tá-
mogatjuk a fiatalok fejlõdését, hogy ér-
deklõdéssel forduljanak az erdõ és az
erdészek irányába. Ebben a pillanatban
is ezen dolgozunk, és a következõ na-
pokban mintegy 100 helyszínen, 200
rendezvénnyel teszünk rá újabb kísér-
letet!

Magyarország európai szinten élen-
járó az erdõpedagógiában. Közel har-
minc esztendeje mûködõ bázisai en-
nek az „Erdei Mûvelõdés Háza” címet
viselõ objektumok Visegrádon és
Szolnokon, majd a közelmúltban meg-
jelentek más erdõgazdaságok beruhá-
zásai is.

Hozzájuk csatlakozik mától e nagy-
szerû új létesítmény, amely a 21. szá-
zad eszközeivel sikerrel szólíthatja
meg a „digitális bennszülött” generá-
ciókat is.  Az OEE is számos innová-
ció birtokosa már ezen a szakterüle-
ten. Egyik közülük a „Fa Book” néven
bevezetett, ingyenes fahatározó appli-
káció.

Az idei mottónk: „Közös kincsünk
az erdõ” – erdeink gazdagságára, ter-
mészeti, turisztikai és gazdasági érté-
kének egyenrangúságára irányítja a fi-
gyelmet.
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Balról: Zambó Péter OEE elnök, Barkóczi István vezérigazgató, dr. Fazekas Sándor
miniszter (FM), Szita Károly polgármester, Bíró Norbert elnök (Somogy Megyei Közgyûlés)




