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Debrecen zöld koronája, a Nagyerdő

Fotó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Melyet sajtótájékoztató keretében ismertet Balázs Ákos, Debrecen alpolgármestere, Juhász Lajos, a
Nyírerdő Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese és Mazsu János, a Debreceni Értéktár Bizottság
elnöke 2020. szeptember 10-én.
A Debreceni Nagyerdő meghatározó fontosságú a cívis város minden lakója számára. Miért? A
település tüdeje, a kikapcsolódás, a pihenés, a sportolás helyszíne, történelmi identitásának alapvető
alkotó eleme. Nemzeti kultúránkban a Nagyerdő éppúgy kiemelkedő érték, debreceni ikon, mint a
Nagytemplom vagy a Kálvinista Róma elnevezés.
A debreceni Nagyerdő egyik részletét 81 évvel ezelőtt, 1939. október 10-én nyilvánították védetté.
Az országban elsőként, a magyar Természetvédelmi Törzskönyv első tételeként jegyezték be.
A természet és a környezet védelme, az egészséges életmód, az ember és az élővilág harmonikus
együttélésnek védelme napjainkban egyre nagyobb teret nyer. A ránk zúduló információözönben
meg kell tanulnunk tudatosan válogatni, kiválasztani azokat az információkat és pártolni azokat a
kezdeményezéseket, amelyek bolygónk és életünk védelmét szolgálják. Meg kell tanulnunk újra
együtt élni a természettel, különösen az erdővel – érintetlenül hagyva, segítve annak önmagát
megújító képességét. Ezért ismerni, szeretni és tisztelni kell az erdőt. Miért?

1. oldal (összes: 3)

Debrecen zöld koronája, a Nagyerdő
Közzétéve itt: magyarmezogazdasag.hu az Agrárhírportál (https://magyarmezogazdasag.hu)

Fotó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az emberiség kialakulásának története során, ideje közel száz százalékát természetes környezetben
töltötte, így elmondhatjuk, hogy alkalmazkodott a természethez.
Manapság a Föld népességének több mint a fele városokban él és egyre több időt tölt a digitális
világban, elszakadva a valóságtól. Emiatt még nagyobb szükségük van a természetes környezetre,
így az erdőkre is. Sok mindent le lehet tölteni az internetről, de az erdők, a fák illatát, a levelek
érintését nem. Ahhoz ki kell mozdulni, személyesen kell megismerni a környezetünket.
Debrecen, a cívis város szerencsés. Természeti örökségének meghatározó értékeiként veszik körül
csodás erdők, puszták – közöttük is kiemelkedően a Hortobágy és a Nagyerdő.
Védjük és éljük a Nagyerdőt! A 2020. szeptember 28. és október 3. között rendezendő Nagyerdő
hete kezdeményezés a város lakóinak és az erdőnek az egymáshoz való ismételt közelebb kerülését
célozza.
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A programsorozat szervezői a Debreceni Értéktár Bizottság, a Környezetvédelmi Munkacsoport és a
Nagyerdő Társaság.
Kiemelt támogatók, társszervezők: Nyírerdő Zrt., Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,
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Médiacentrum Debrecen, Debreceni Fotó Klub, Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Friss Oxigén
Alapítvány, Debreceni Sportcentrum, Nagyerdei Kultúrpark, Csokonai Színház, Természettár, Nimród
Kerek-Erdő Egyesület, Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület.
A Nagyerdő hete programjai között található A szépséges Nagyerdő címmel fotókiállítás, Az én
Nagyerdőm címmel fotópályázat, videó és animációs pályázat, természetjáró és kulturális séták,
gyalogos és kerékpáros túrák, futóversenyek, erdei iskolai és más ismeretterjesztő előadások.
Négy évszak a Nagyerdőn címmel a Természettár kiállítása, a Nagyerdő története és élővilága
címmel vetélkedő, faismereti fejtörő és játékos „vadászat” is szerepel majd.
A programok részletes ismertetője a Debreceni Értéktár honlapjáról [1] indulva megismerhető: az ott
megadott linkeken keresztül a társszervezők honlapján 2020. szeptember 10-től érhetők el az
információk az érdeklődők számára. A programokon való részvétel ingyenes, de regisztráció
szükséges. A szervezők a változtatás, illetve a programsorozat esetleges lemondásának jogát – az
járványhelyzet aktuális alakulásának függvényében – fenntartják!
Szerző: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közlemény
Közzététel ideje: 2020. 09. 12., szombat, 07:00
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