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Elõször: kincs. Nem túlzás állítani,
hogy földi létünk függ az erdõk meg-
maradásától. Helyi léptékben pedig a
vidék megélhetésének, életminõségé-
nek, vonzerejének forrása az erdõ, ter-
mészeti örökségünk nagy része hozzá
kapcsolódik. 

Másodszor: közös. Vagyis az erdõ
mindenkinek képes értékeket adni.
Közös a hasznunk, tehát közös a fele-
lõsségünk is, hogy megõrizzük! Ez az
Erdõk hete legfontosabb üzenete.

Az elmúlt hónapban kétszer is beköl-
töztek Budapestre a magyar erdõk: az
Erdõvarázs családi napon a fõváros szí-
vébe, a Szabadság térre, majd a magyar
vidék gazdagságát bemutató OMÉK-ki-
állításra. Most, az Erdõk hetén az erdõk
és az erdészek várják a városi embere-
ket! Számos túrával, erdei iskolai prog-
rammal, sport- és kulturális eseménnyel
népesítjük be az erdõt. Legfontosabb-
nak azokat a programokat tartom, ahol

valódi erdészek kalauzolják az érdeklõ-
dõket – gyalog, lovas kocsin vagy a Szi-
getközben akár motorcsónakon. Az Er-
dõk hete az erdészrõl is szól, aki az
életközösség minden elemét felelõsen
gondozza.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Köszö-
nettel gratulálok a szervezõknek, akik
a mai alkalmat megteremtették! Gratu-
lálok a SEFAG Zrt.-nek az új látogató-
központhoz, amellyel Kaposvár köz-
pontjába, városi emberközelbe hozzák
az erdõk páratlan értékeit! 

Köszönöm az ország erdészeinek
erõfeszítéseit az Erdõk hete programjai-
nak sikere érdekében, szakmánk rang-
jának, elismertségének megerõsítésért!
Az Egyesület nevében és magánember-
ként erdei élményekben gazdag kikap-
csolódást és jó egészséget kívánok! Ké-
rem, látogassanak el a magyar erdõkbe
október 2. és 8. között, az Erdõk hetén!
Jó Szerencsét! Üdv az Erdésznek!”

A köszöntõk sorát Szita Károly, Ka-
posvár polgármestere folytatta többek
között azzal, hogy a város és a SEFAG
Zrt. tudatosan összehangolja egyes fej-
lesztéseit. Erre jó példa lesz az a táv-
hõellátáshoz kapcsolódó beruházás is,
amelynek keretében a jövõben az er-
dészeti társaság látja majd el faapríték-
kal a melegvízkazánokat. Ennek érde-
kében az önkormányzat közös cég
alapítására készül a vállalattal – tette
hozzá a polgármester.

Az október 2–8. között zajló Erdõk
hete rendezvénysorozat jellemzõen vi-
déki helyszíneken, erdei környezetben
zajló programjai között a vezetett tú-
ráktól az erdei iskolai programokon
keresztül az erdei sportversenyekig
vagy épp a kisvasutazásig számos le-
hetõséget kínáltak a szervezõk a ma-
gyar erdõk megismerésére.
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Az erdõk meghatározó szerepet töl-
tenek be hegyvidéki tájaink múltjá-
ban. Karakteresen rajzolják meg az
erdõben lakóhelyet, munkát, megél-
hetést találó emberek mindennap-
jait. Nehéz kihívásokkal, szép fela-
datokkal teli szakmát nyújtanak az
erdõk javaival felelõsen és elhivatot-
tan gazdálkodó szakemberek, az er-
dészek számára. 

Wágner Tibor erdõmérnök könyve,
középpontjában a történelmi sorsfor-
dulókban gazdag 20. századdal, csak-
nem egy évszázadnyi mátrai, bükki,
heves–borsodi erdõgazdálkodás és er-

dõkezelés szakmai múltjába enged
életközeli bepillantást. 

S bár tizenöt évnyi kitartó gyûjtõmun-
ka, levéltári iratok átolvasása, a még élõ
szemtanúk felkeresése, archív fotóanya-
gok felkutatása áll az aprólékos gond-
dal összeállított és megírt kötet mögött,
mégsem klasszikus erdészettörténeti ki-
adványt vehetünk a kezünkbe.

A történelmi hûségen túl, a szer-
zõ személyes tapasztalatainak, élmé-
nyeinek segítségével élhetjük át az
egri székhelyû erdõgazdaság mûkö-
désének sokszínû múltját. Nagy ne-
vû elõdök, kollégák, munkatársak,
családtagok, barátok és egyszerû

erdei munká-
sok életepizódja-
in, élettörténetén
keresztül formáló-
dik elõttünk e sa-
játos korrajz, me-
lyet a személyes
emlékek, a gyak-
ran egyedi hu-
morral fûszerezett
visszatekintések
és a mátrai, a bük-
ki erdõkhöz, tá-
jakhoz való szoros
kötõdés tesz hite-
lessé. 

A meglepõen nagy létszá-
mú érdeklõdõvel fémjelzett igényes
könyvbemutatót az egri Érseki palotá-
ban – az erdõgazdaság jogelõdjének
egykori székhelyén – rendezte meg a
kiadó EGERERDÕ Zrt. szeptember 5-
én. A könyv kivitelezése a Pytheas
Könyvmanufaktúra Kft. színvonalas
munkáját dicséri. A kiadvány az állami
erdészeti társaság titkárságán keresztül
érhetõ el.

Nagy László,
a kötet szerkesztõje
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