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A következő számunk október közepén jelenik meg
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Sok családnak okoz fejtörést, hogy hol töltsenek el néhány gondtalan napot az iskolai szünetekben, hosszú hétvégeken. Kiadványunk
e számában az Aggteleki-karsztot ajánljuk a
figyelmükbe. Szemet gyönyörködtető erdők,

egyedülálló geológiai képződmények, cseppkőbarlangok és természeti kincsek várják a természetjárókat és túrázókat.
Elfogultság nélkül állíthatom, hogy BorsodAbaúj-Zemplén megye, és azon belül az ajánlott térség erdei bővelkednek érdekességekben,
látnivalókban, programlehetőségekben, és jó
részükhöz köze van az erdészeknek, az erdészeti szakszemélyzetnek. Az erdőgazdálkodáson túl ott van a kollégák „keze nyoma” a túraútvonalakon, a közjóléti létesítményeken, az
erdei pihenőhelyeken, a kilátókon, és még hoszszan sorolhatnánk, mi mindenen.
Természetesen ez a megállapítás nem csak
Borsodra vonatkozik. Országszerte, még a legkisebb településeken is otthon vannak az erdészek, mondhatni, úgy hálózzák be hazánkat az
állami és magánerdőkben dolgozó szakemberek, mint testet az erek. Tisztában vannak vele,
hogy mi foglalkoztatja a környékükön élőket,
szakértelmükkel igyekeznek segíteni, ahol tudnak, és eleget tesznek legfontosabb feladatuknak: vigyázzák, gyarapítják a gondjaikra bízott
erdőket.
Mi, erdészek nem egyik napról a másikra,
hanem évtizedekre, jellemzően száz évet is
meghaladóan előre tervezünk. Talán ez az oka
annak, hogy úgy tekintünk a mindennapi munkánkra, mint szolgálatra, mert az erdő unokáink öröksége.
Zay Adorján
vezérigazgató
ÉSZAKERDŐ Zrt.

Ezt a példányt a 22 magyar
állami erdészeti részvénytársaság
juttatja el Önhöz.
8. évfolyam 2018/4.
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