
A hosszú, hideg tél után kinyílik a természet, zöldbe 
borulnak a növények, hívogatnak az erdők. Egyre 
többen éreznek késztetést arra, hogy a koronavírus 
miatti korlátozásokkal terhelt időszakot követően 
kisebb-nagyobb túrákat tegyenek, kiránduljanak.  
A magyar erdők – a mindig népszerű úti célnak 
számító Zemplénben is – akkor is várták a kikapcso-
lódást keresőket, amikor más programokat nem 
lehetett megtartani. Egyes felmérések szerint eb-
ben az időszakban mintegy 30 százalékkal nőtt az 
erdők látogatottsága. Reményeink szerint a több-
ség akkor is visszatér, ha ismét számos program-
lehetőség közül választhat. 
A természetjárás népszerűsítését nagyon jól szol-
gálja az Erdei Vándortábor program, amelynek  
részeként már három nyáron túrázhattak a jelent-
kezők a Zempléni-hegységben. Tavaly 23 csoport-
ban több mint 500 gyerek és csaknem 100 kísérő 
járta be a környéket.
A Tájoló rovatban felhívjuk a figyelmet azokra  
a zempléni természetes és épített értékekre, ame-
lyekért érdemes felkerekedni és ellátogatni hazánk 
e távoli, de csodálatos szegletébe. A kirándulók  
talán nem tudják, de a túracélpontok jó része mö-
gött ott van a térség állami tulajdonú erdeit  
kezelő erdészek, az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. 
dolgozóinak mindennapi áldozatos munkája.
Az erdészek, erdőgazdálkodásban dolgozók össze-
fogása az elmúlt időszak egyik legborzasztóbb  
történése, az orosz–ukrán háború kapcsán is meg-
mutatkozott. Az Országos Erdészeti Egyesület fel- 
hívására az állami és magán-erdőgazdaságok 1200 
Ukrajnából érkező menekült számára ajánlottak  
fel szálláshelyet és ellátást. Bízom abban, hogy 
amikorra A Mi Erdőnk tavaszi lapszáma kikerül  
a nyomdából, rendeződik a helyzet.
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Túracélpontok,  
szálláshelyek

Ezt a példányt az állami erdőket kezelő erdészeti 
részvénytársaságok juttatják el Önhöz. 
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Minden jog fenntartva! 
A lapból értesüléseket átvenni  
csak a kiadó engedélyével lehet.

Kiadja a Magyar Mezőgazdaság Kft. 

 

Felelős kiadó: a Kft. ügyvezető igazgatója 
1141 Budapest, Mirtusz u. 2.  
Tel.: 470-0411, fax: 470-0410 
A Kiadó adatkezelési szabályzata elérhető  
a www.magyarmezogazdasag.hu/adatvedelem 
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