
Nagy sikerrel szerepelt az Országos Erdé-
szeti Egyesület június 24-én, a Múzeumok
Éjszakáján tartott vajdahunyadvári ren-
dezvényen. A Vidékfejlesztési Minisztéri-
um erre a helyszínre hirdette meg az Er-
dõk Nemzetközi Éve alkalmából rende-
zett eseményét. A Mezõgazdasági Múze-
um termeiben és udvarán a lovas és borá-
szati programok mellett az „Erdõk szenté-
lye” fogadta a tízezernél is több látogatót.

Az OEE egyrészt a múzeum udvarán
felállított pavilonban mutatta be az er-
dészeti erdei iskolákat, másrészt nagy
sikerrel szervezte az egész rendezvény
egyetlen kézmûves programját. A NE-
FAG Szolnoki Erdei Mûvelõdés Házá-
ból érkezett kézmûves csapat a terve-
zett látogatószám háromszorosát, több
mint 1500 embert fogadott délután
négy és hajnal két óra között. A Szent

Iván-éj alkalmából kötött koszorúkat
számos lány és hölgy viselte szerte a
rendezvényen, sõt más múzeumokból
is érkeztek látogatók a nagyszerû prog-
rampont hírére.

Az udvari pavilonban kicsik és nagyok
egyaránt lelkesen töltötték ki az erdész to-
tót és vettek részt az erdei iskolák által ho-
zott játékokban. Érdekes tapasztalat, hogy
az alapvetõen általános iskolás gyerekek-

nek kialakított kérdéssorok a legtöbb fej-
törést a felnõtteknek okozták. A Herbária
Zrt.-vel kialakított együttmûködésnek kö-
szönhetõen a jó megfejtést adók többek
között egy-egy doboz gyümölcsteát kap-
tak ajándékba, de volt, aki lelkesen vállal-
ta az év fájának választott tiszafa egy-egy
csemetéjének elültetését is, sõt kifejezet-
ten azért töltötte ki a totót, hogy ajándék-
képpen hozzájusson egy csemetéhez.

Az OEE melletti MEGOSZ pavilon-
ban a hazai erdõgazdálkodással kap-
csolatos ismereteket felmérõ kérdéssort
tölthettek ki a látogatók. Kíváncsian
várjuk a több száz kérdõív kiértékelésé-
nek eredményét, melyet az OEE hon-
lapján és az Erdészeti Lapokban közzé
fogunk tenni.

A rendezvényen kiállítóként szere-
peltek még az állami erdõgazdaságok,
és ötletes állomásokból álló erdei tan-
pálya is várta a gyerekeket.

Az OEE nevében köszönet illeti a
szervezésben jelentõs részt vállaló Er-
dei Iskola Szakosztályt, különösen a pa-
vilonban és kézmûves foglalkozáson
fáradhatatlanul dolgozó kollégákat!
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Hasznos melléklet
A soktízezres példányban megjelenõ napilap, a Magyar Nemzet mellékleteként
Veszprém megyét bemutató kiadvány jelent meg. Ebben teljes oldalas cikk fog-
lalkozik a VERGA Zrt.-vel, bemutatva gazdasági tevékenységét. Tengerdi Gyõzõ
vezérigazgató részletesen ismerteti a cég feladatait. A tavalyi nagy széldöntés
méreteit és szerteágazó következményeit. A katonai tevékenységek mellett vég-
zett erdõgazdálkodást, vadászatot, a Hubertus erdei iskolát, a közönségkapcso-
lat terén végzett erõfeszítéseiket. Összességében a nagy példányszámban meg-
jelent melléklet jó szolgálatot tett ágazatunk megismeréséhez. 




