
Gróf Apponyi Albert miniszter 1906. áp-
rilis 27-én rendelte el, hogy az ország va-
lamennyi elemi iskolájában tanítás nél-
küli munkanapon ünnepeljék meg a
„Madarak és Fák Napjá”-t. Az eltelt száz
év jelentõs változást hozott az ifjúság ter-
mészetszeretetre való nevelésében is. Az
ügy fontosságát felismerve a Kisalföldi
Erdõgazdasági Zrt., a NYME Erdõmérnö-
ki Kara, az Apáczai Csere János Kar, az
Országos Erdészeti Egyesület kezdemé-
nyezi a hagyomány folytatását, hogy e
jeles napot a tanulók tanítási szünettel
ünnepeljék, ki-ki lehetõségeihez mérten

használja ki az ünnepet a természetre
gondolva, a természetet megismerni
akaró tevékenységével.

A felhívást közzétevõk Ravazdon az
erdészet Ökoturisztikai Centrumában
gyülekeztek a helybéli általános iskola
diákjaival és doktorandusz hallgatók-
kal, valamint a meghívott elõadókkal,
vendégekkel. A meghívó Fekete Istvánt
idézte:

„Az erdõ beszél ahhoz, aki ismeri: je-
leket ad, üzen, kitárja magát, csak meg
kell érteni. De ahhoz, hogy értsük, is-
mernünk kell fáit, bokrait, füveit, virá-
gait, gombáit, állatait, s a sok színt, han-
got, az állatok mozgását, életrendjét,
természetét, az erdõ minden lakójának
örök, õsi törvényeit.”

Dr. Cseh Sándor dékán megnyitója
után Solymos Rezsõ akadémikus kutató-
professzor tudományos elõadás helyett
a gyermekekhez közvetlen hangvételû
elõadást tartott, majd Varga Szabolcs
professzor ismertette azt a Pályázati fel-
hívást, amelyet a Környezetpedagógiai
doktori program doktoranduszai részé-
re írtak ki.

Kocsis Mihály vezérigazgató-helyet-
tes kihirdette a Természetbarát vers- és
prózamondó pályázat eredményét, és
jutalmakat adott át. Az Országos Erdé-

szeti Egyesület itt jelentette be azt a pá-
lyázati kiírást, amelyet kor és határok
nélkül hirdetett meg a természetet
szeretõ erdõt, mezõt járók részére (Lásd
173. oldal).

Az Ökoturisztikai Centrumban felállí-
tott emlékoszlopot Magas László vezér-
igazgató avatta fel, majd Pethõ József el-
nök intézett néhány figyelmeztetõ és ta-
nulságos gondolatot a jelenlévõkhöz.

Az Egyesület kéri az olvasókat, hogy
a Pályázati Felhívásunkat terjesszék diá-
kok és felnõttek között egyaránt.
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