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A HM VERGA VESZPRÉMI Erdőgazdaság Zrt. és a Veszprém Megyei Vadászkamara 2013.
szeptember 28-án az erdőgazdaság eddig féléves, „A jövő a kezünkben van” közjóléti
projektjének legfőbb állomása bemutatása alkalmával nagyszabású avató ünnepséget,
egyúttal megyei vadásznapot szervezett az alsóperei Bakony zöld szíve központban. A
nap folyamán több erdei-szabadidős létesítmény átadására, kitüntetések
adományozására került sor; a résztvevőket sokszínű kulturális programok, különféle
bemutatók és kirakodóvásár várta.
Az idén tavasszal útjára indított „A jövő a kezünkben van” közjóléti projekt felöleli a HM
VERGA Zrt. idei közjóléti beruházásait. A 19 állomásból álló projektsorozat keretében az
erdőgazdaság rendezvényeket támogat és szervez, mint például a Vadászati Kultúra Napja és
az egyes évszakokhoz kötődő rajzversenyek. Emellett azonban nagy ívű beruházásokat is
tartalmaz, melyek keretében kilátók, erdei tornapályák, túraútvonalak, bringa utak épültek és
szépültek, – így például a Hubertus Erdei Iskola egyedülálló diorámával és modern szállással
bővül, Várpalotán korszerű erdei iskola nyílik. A HM VERGA Zrt. az Országos Kéktúra-útvonal
felújításában is nagy szerepet vállalt: pályázati segítséggel, a Magyar Természetjáró
Szövetséggel és más beruházókkal karöltve újítja meg a Magyarország tájain végighaladó
legnagyobb, folyamatos turistaútvonalat.
Az akciósorozat legkiemelkedőbb eleme az alsóperei Bakony zöld szíve központ, melynek
átadására a két hónap alatt 40 millió forintból elkészült Erdei szabadtéri színpadon került sor
Oberfrank Pál, Jászai Mari-díjas színművész műsorvezetésével.
A megnyitón beszédet mondott dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és
igazságügyi miniszter, országgyűlési képviselő, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. képviselője, Pap
Gyula, a Veszprém Megyei Vadászkamara elnöke, valamint Tengerdi Győző, a HM VERGA
Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója. Oláh Csaba, a Vadászati Kulturális Egyesület
elnöke és Tengerdi Győző, a HM VERGA Zrt. vezérigazgatója a Hubertusz Kereszt arany
fokozatát adományozta dr. Sárhegyi Zoltánnak, dr. Németh Péternek, Szedlák Tibornak és
Adravecz Editnek.
A Szent Imre kápolnát ökumenikus szertartás keretében szentelték fel, illetve áldották meg,
melyen közreműködött dr. Márfi Gyula veszprémi érsek, Steinbach József, a Dunántúli
Református Egyházkerület püspöke, Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) evangélikus
egyházkerület püspöke, valamint a Szent Mihály kórus. A kápolna 80 nap alatt készült el,
bekerülési költsége 30 millió forint.
A felújított Nádasdy arborétumban a nemzet összetartozását jelképező, fenyőfából ácsolt 8
méteres Magyarság Keresztjét avatták fel; előtte egy kövöna Himnuszból és Magyarország
Alaptörvényéből vett idézet olvasható.
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A Magyarság Keresztjénél beszédet mondott a határon túli magyar vadászok nevében dr.
Suba Imre, a Szlovák Vadász Szövetség ügyvezető igazgatója, dr. Demeter János, a
sepsiszentgyörgyi vadászmúzeum igazgatója, valamint Tengerdi Győző, a HM VERGA Zrt.
vezérigazgatója. Közreműködött a Szent Mihály kórus, Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus című
versét Oberfrank Pál, Jászai Mari díjas színművész szavalta el.
Ugyancsak az arborétumban kapott helyet a Példaképek Emlékparkja, ahol a neves vadász és
erdész elődök emlékére az erdőgazdaság 12 fát ültetetett.
Prof. Dr. Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora, Pechtol János, az
Országos Magyar Vadászkamara főtitkára, a Magyar Vadászati Védegylet ügyvezető elnöke,
valamint Tengerdi Győző, a HM VERGA Zrt. vezérigazgatója avatta fel a parkot és emlékezett
meg Maderspach Viktorról, Kittenberger Kálmánról, Prof. Dr. Kőhalmy Tamásról, Fekete
Istvánról, Wass Albertről, a Nádasdy családról, Prof. Dr. Roth Gyuláról, Bedő Albertről, Kaán
Károlyról, Vadas Jenőről, Wagner Károlyról és Prof. Dr. Majer Antalról.
Száz nap alatt készült el 75 millió forintból a 240 m² alapterületű Látogatóközpont, amely egy
209 darabból álló afrikai álló diorámának és trófeakiállításnak ad helyet.
Olyan ritkaságokat tekinthetnek meg itt az érdeklődők, mint például hat egészben preparált
oroszlánt, kettő leopárdot, egy krokodilt, vagy több vállmontázsos orrszarvút. Az engedéllyel
rendelkező gyűjtemény része továbbá három elefánt agyarpár is. A Látogatóközpontot Nagy
András, az MFB Zrt. Agrár Vagyonkezelési Igazgatóság igazgatója és Tengerdi Győző, a HM
VERGA Zrt. vezérigazgatója felavatta fel, közreműködött a veszprémi Gárdonyi Zoltán Ifjúsági
Kamarazenekar.
Az ünnepség napján eladott étkezési jegyek árából befolyt összeget a szervezők jótékonysági
célokra fordítják. Délután a Muzsikás Együttes adott koncertet, ezen túl a házigazdák az
erdőhöz és a természethez kapcsolódó sokszínű kísérőprogramokat szerveztek.
A HM VERGA Zrt. fontosnak tartja a projekt gazdaságerősítő, vidékfejlesztő és turizmust
élénkítő szerepét, de nem mellékes az sem, hogy e beruházások elősegítik a természetközeli,
egészséges életmódra nevelést, lehetővé teszik a szabadban való kulturált kikapcsolódást és
pihenést, nem utolsó sorban pedig hozzájárulnak a vadászat társadalmi elfogadottságának
növeléséhez, a hagyományőrzés és a hazaszeret erősítéséhez.
Forrás: vmvk
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