
Vetekedhet-e az emberi hang a ma-
darakéval? Nem, de egymáséban le-
het gyönyörködni! Ezt a különleges
élményt élhette át több száz részt-
vevõ, akik kicsiktõl nagyokig képvi-
selték az emberi hang megannyi
színét, hogy a természet által épített
templom akusztikus hangzásában
csendüljenek fel dalok az erdõrõl.
Kaptak is feleletet a csicsergõ,
éneklõ tollas sereglettõl!

Elõször került sor az Ipoly Erdõ Zrt.
szervezésében a „Dalol a Naszály” elne-
vezésû kórustalálkozóra. A közös ének-
lés és a természet szeretete – a változé-
kony, csapadékos idõjárás ellenére –
nyolc lelkes kórust és egy kiránduló
csoportot szólított a Naszályba.

A kórusok iskolájukat jelzõ táblákkal
felsorakoztak a Váci Erdészet Gyadai
Tanösvényének indulópontjára, ahol
Dobó István, a Váci Erdészet vezetõje,
és Beer Miklós váci megyés püspök kö-
szöntötte a kórustalálkozóra érkezõket.
A csoportokhoz egész napra erdészve-
zetõ csatlakozott, akitõl az ismeretter-

jesztõ séta során sokat tanultak a gyere-
kek a természeti értékek megõrzésérõl,
az erdõ megóvásáról és szeretetérõl. A
kirándulás alatt, ismeretek szerzése
mellett, volt alkalom csendben megfi-
gyelni az erdõ muzsikáját.

A Gyadai réten a természet gyönyö-
rû díszletet varázsolt farönkökbõl ki-
alakított színpadhoz, amelyen a részt-

vevõk szebbnél szebb dalokkal tiszte-
legtek a Naszály madarai és fái elõtt. A
kórustalálkozó vendége Nábelek Anita
mesemondó népdalokkal és mesékkel
örvendeztette meg közönségét, melyet
a gyerekek figyelmükkel és nevetésük-
kel köszöntek meg a mûvésznõnek. A
váci Szent Cecília felnõtt kórus elfo-
gadta az Ipoly Erdõ Zrt. meghívását,
szereplésük lenyûgözte a résztvevõ
gyerekeket és felnõtteket. Végül a kó-
rusok közös éneke tette ünnepélyessé
az I. Dalol a Naszály kórustalálkozó
zárását.

A nap zárásaként a gyerekek kézmû-
ves foglalkozáson természetes anyagok-
ból készíthettek játékokat, lerajzolhatták
élményeiket; ügyességi játékokon ke-
resztül „tisztíthatták” meg a forrásokat,
erdei tisztásokat; emlékezetüket védett
állatokat, madarakat ábrázoló memóriaá-
tokkal, kirakókkal fejleszthették.

A Madarak és Fák napja végeztével
örömmel nyugtázták az Ipoly Erdõ Zrt.
munkatársai, hogy sok gyermek nyitott
a természet és annak megóvása iránt. 
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