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Az október elsõ hetén tizenhatodik
alkalommal megrendezett Erdõk
Hetén az idei évben 100 helyszínen
és programon több tízezer látogató
vett részt. A programkínálat gaz-
dagságát érzékeltetik a következõk-
ben ízelítõül csokorba gyûjtött be-
számolók.

„Fedezd fel az erdõt az erdészek-
kel Lengyel-Annafürdõn!”

2012. október 16-án több mint 120 gyer-
mek kacajától volt hangos az annafürdõi
erdõ. Ezen a napon tartotta ugyanis a
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. a XVI.
Erdõk Hete alkalmából szervezett pro-
gramjait a lengyel-annafürdõi Turisztikai
és Természetismereti Központban. Gál
László, a Zrt. Erdõmûvelési és közjóléti
ágazatvezetõje üdvözölte reggel az
összegyûlteket, majd Szegedi Viktória,
az Erdei Iskola vezetõje ismertette a vá-
lasztható programokat. Bár az idõjárás
nem volt épp kegyes a kirándulókhoz, a
gyermekek lelkesedését nem törhette le.
Minden jelentkezett csoport részt vehe-
tett terepi, és kézmûves foglalkozásokon
egyaránt, kipróbálhatta az Annafürdõn
rejlõ összes interaktív játékot, és bárki
megkóstolhatta milyen finom ehetõ nö-
vényeket rejt az erdõ ilyenkor, õsszel. 

A túrák végeztével a megfáradt ván-
dorokat frissen sült köményes kifli, és
különbözõ gyógyteák várták az elõzõ-
leg berendezett Erdei büfében.  A gyer-
mekek kreativitását fejlesztõ kézmûves
foglalkozásokon természetes anyagok-
ból készültek különbözõ mesebeli és
valóságos lények, virágcsokrok. 

A terepi foglalkozásokon kiemelten
foglalkoztak az erdõ, mint védendõ élõ-
hely jelentõségével. A túravezetõk igye-
keztek rámutatni, miként ad az erdõ
munkát számos családnak, és hogy jele-
nik meg mindennapjainkban a fa, mint
erdeinkbõl érkezõ sokszínû, természetes
nyersanyag. 

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

Erdõzsongás az „Erdõk Hetén” a
Mecsekerdõnél 

A XVI. Erdõk Hete rendezvénysorozat
idei jelmondata, miszerint „Fedezd fel
az erdõt az erdésszel!” a Mecsekerdõ
Zrt. által szervezett programok minde-
gyikén megvalósult. Bár, ez nem jelenti
azt, hogy minden esetben az erdõt jár-
ták a gyerekek, volt, amikor elég volt
nekik az Európában is egyedülálló
hangzást nyújtó pécsi Kodály Központ-
ban meghallgatni egy ifjúsági koncertet,
amely az erdõ, a természet témája köré
szervezõdött.  

Október 1-6. között erdészek veze-
tésével mintegy 330 általános iskolás
vett részt Pécs-Árpádtetõn, az erdei is-
kolában a Mókus Suli Erdészeti Erdei Is-
kola terepi programjain. 

Játékos természetismereti vetélke-
dõre hívták október 2-án a pécsi Szent
István térre a Mókus Suli oktatói a 3-4.
osztályosok és az 5-6. osztályosok 4 fõs
csapatait.  A fák között felállított aka-
dálypályán az esõ ellenére több mint
kétszázan bizonyították tudásukat. Ez-
zel egy idõben a 7-8. osztályosok
számára erdészek tartottak 30 perces
vetítéses elõadást és eszmecserét „Ül-
tess fát és használj fát” címmel.

A legnagyobb látogatottságot a Me-
csekerdõ Erdõzsongás c. programja ér-
te el október 4-én a pécsi Kodály Köz-
pontban. A Dél-Dunántúli Filharmónia
Ifjúsági Bérlet sorozatának 5 elõadásán
mintegy ötezer gyermek ismerte meg az
erdõ témakörében – erdõ, madarak, va-
dászat, természet – született klasszikus
mûveket, emellett megtekinthette a Me-
csekerdõ Zrt. erre az alkalomra készült
rövidfilmjét a felelõs erdõgazdálkodás-

ról. Mind a filmet, mind a koncerteket
érdeklõdve hallgatta a közönség.

Október 10-én rendezték meg Alsó-
kövesden és Nagymátén a hagyományos-
nak számító „Fekete István nyomában”
címû természetismereti, terepi akadály-
versenyt az író életérõl, az erdõ-mezõ nö-
vényeirõl, állatairól általános iskolások-
nak. A Duna-Dráva Nemzeti Park társren-
dezõje a Mecsekerdõ Zrt. volt. A mintegy
félszáz diák Baranyából, Somogyból, sõt
Veszprém megyébõl érkezett.

A Mecsekerdõ Zrt. másik erdei isko-
lája, a sasréti Kikerics október 13-án és
14-én várta az Almamelléki Állami Erdei
Vasúttal az Erdõk Hete látogatóit. A kis-
vasutazás mellett a családok játékos
programokon vehettek részt a XVI. Er-

dõk Hete jelmondata jegyében: szakve-
zetéses tanösvénytúra, fasúly-tippelõ és
mozdonytoló verseny, kézmûves ját-
szóház, íjászbemutató és oktatás szere-
pelt a kínálatban. 

Mecsekerdõ Zrt.

XVI. Erdõk Hete a NEFAG Zrt.-nél
A XVI. Erdõk Hete rendezvénysorozat
keretein belül a NEFAG Zrt. 9 helyszí-
nen 13 programot szervezett, me-
lyen összesen 1210 fõ vett részt.
Több iskolás, óvodás csoport látogatott
ki a Széchenyi Ökoturisztikai Parkerdõ-
be, illetve az Erdei Mûvelõdés Háza és
Iskolába, Pusztavacsra, Monorra, Tisza-
igarra.

A Kacsa úti Óvodások is kilátogat-
tak a NEFAG Zrt. Erdei Mûvelõdés Há-

AKTUALITÁSOK

A XVI. Erdõk Hete rendezvényei
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za és Iskolájába, ahol izgalmas, mókás,
délelõttöt tölthettek el a szüleikkel, és
óvó nénikkel együtt. A Bagolyvár Va-
dasparkot fedezték fel elõször, meg-
etették az ott lakókat, majd pedig a
bátrabbak lovagolhattak is egy kört. A
közel 100 fõs csapat ezután a hatalmas
játszótérre indult. Míg a kicsik felfe-
dezték a különbözõ játékokat, addig a
„nagyok” fakorongot csiszoltak, mely-
re erdészcsillagot pecsételtek, amit
nyakláncként haza is vihettek a déle-
lõtti foglalkozás végén.

Monoron az erdészet elõtt az erdõk
gyümölcseit kóstolhatták meg az arra
járók, illetve megismerkedhettek az er-
dészek munkájával. Közben megtud-
hatták mennyit is nõ az erdõ az ország-
ban, illetve a térségben egy másodperc
alatt.

Pusztavacson a hely iskolások láto-
gattak ki a Parkerdõbe, ahol túrán vet-
tek részt Nagy András vezetésével, illet-
ve különbözõ ügyességi játékokat pró-
bálhattak ki.

Szombaton az Állatok Világnapja és
a Bagolyvár Vadaspark 5. születésnapja
alkalmából nagyszabású rendezvényt
tartottunk Szolnokon. Közel 500-an lá-
togattak ki. A jelmezbe bújt gyerkõcök,
illetve akik a természet kincseibõl ké-
szítettek felismerhetõ állatkát, akár a
helyszínen is, ingyen léphettek be a Va-
dasparkba. Öt állomásos túrán vettek
részt, ahol megismerkedtek az állatok-
kal, növényekkel, az erdészek munká-
jával. Ha ezt sikeresen teljesítették, lufi-
ból hajtogatott állatfigurát kaptak aján-
dékba, továbbá kutya agility bemutatón
is részt vehettek. A Bartók Béla Zeneis-
kola növendékei erdei hangversenyt
tartottak a NEFAG Zrt. székházának
elõterében.

NEFAG Zrt.

Erdõk Hete Nyíregyházán – 
akadályverseny, rajzpályázat, 

erdei túra
A XVI. Erdõk Hete országos program-
sorozathoz kapcsolódva Nyíregyházán
is több rendezvény várta az érdeklõdõ-
ket októberben. A Pál Miklós Erdészeti
Erdei Iskola és a Nyíregyházi Erdészet
nemcsak a gyerekeket, hanem a csalá-
dokat is hasznos és érdekes progra-
mokkal várta. Tölgyfa Gáborné Ber-
eczki Edit, az erdei iskola vezetõje szá-
molt be  a rendezvényekrõl:

Nyíregyházi felsõ tagozatos általá-
nos iskolás diákok számára hirdettük
meg a „Kibõl lesz erdész?” címû vetél-
kedõt. Nyolc tanintézménybõl 25 csa-
pat küldte vissza az elõzetes feladatla-

pot, a gárdák közül a 7 legjobban sze-
replõ került be a döntõbe. A Sóstói-er-
dõben megrendezett akadályverse-
nyen nyolc állomás volt, ahol elméleti
és ügyességi feladatokat kellett megol-
daniuk a gyerekeknek. A többi között
növényeket és állatokat kellett felis-
merniük, de számot adtak például er-
dészeti ismereteikrõl is. A legjobbnak
az Arany János Gimnázium és Általá-
nos Iskola Diákotthon és Gyermekek

Átmeneti Otthona Szõlõskerti Angol
Kéttannyelvû Tagintézményének
Ómajtényi Bendegúz, Szikszai Diána,
Zelei Bálint összetételû csapata bizo-
nyult. A második helyet a Móricz Zsig-
mond Általános Iskola triója (Demeter
Áron, Lipcsei Péter, Török Endre) sze-
rezte meg. A harmadik helyezett csapat
tagjai a Kodály Zoltán Általános Iskolá-
ból kerültek ki: Balogh Csenge, Éber-
hardt Eszter és Máté Tóth Zsófia. 

Kányádi Sándor: „Világgá ment a
nyár” címû meséjének ábrázolása volt a
feladat az óvodások számára meghirde-
tett rajzpályázaton. Összesen 104 pálya-
munka érkezett, közülük választotta ki
a zsûri a legszebb 33-at: ezek készítõi
vettek részt az erdei iskolában megren-
dezett eredményhirdetésen. A rajzver-
senyt a hat éves Orgován Vanessza (Só-
ja Miklós Görögkatolikus Óvoda) nyer-
te, megelõzve Horváth Szimonettát (Só-
ja Miklós Görögkatolikus Óvoda) és
Oláh Petrát (Gyermekkert Óvoda). Lé-
vai Luca (Eszterlánc Északi Óvoda Nyit-
nikék Tagintézmény) különdíjat vehe-
tett át.

A programsorozat részeként csalá-
di túra is volt a Sóstói-erdõben. Szo-
kolovszki Géza, a Nyíregyházi Erdé-
szet erdõgondnoka kalauzolta az ér-
deklõdõket. A résztvevõk hallhattak a
megyeszékhely tüdejének számító er-
dõ természeti értékeirõl, és tájéko-
zódhattak az aktuális õszi munkákról
is.

Összegzésként elmondható, hogy
az Erdõk Hete rendezvényei nagyon
sok nyíregyházit megmozgattak, so-
kan fedezték fel az erdõt az erdészek-

kel. Például a már hagyományos NYÍR-
ERDÕ napon résztvevõk létszáma
megközelítette az 1000 fõt – vont rö-
vid mérleget Tölgyfa Gáborné Berecz-
ki Edit.

Nyírerdõ Zrt.

A somogyi erdõk felfedezése
Somogyban is jelentõs események zaj-
lottak a XVI. Erdõk Hete során. A SE-
FAG Zrt. központi nyitórendezvénye a
„Fedezd fel a somogyi állami erdõket az
erdészekkel” címet viselte. Három hely-
színen, a megyei könyvtárban, az Agó-
rában és a nyugdíjasok klubjában, azo-
nos idõpontban, közel kétszázötven al-
só tagozatos gyermek ismerkedett Eu-
rópa természeti örökségével, az erdei
munkahelyekkel és a fa energetikában
betöltött szerepével. A tájékoztató elõ-
adásokat interaktív feladatokkal, vetél-
kedõkkel tették izgalmassá.

A SEFAG mind a nyolc erdészeténél,
több helyszínen is megszervezték a „Fe-
dezd fel az erdõt az erdészekkel!” vetél-
kedõt, és az erdészek tanösvény túrára

is vezették a tanulókat. Természetesen
részt vett a programokban a sziágyi Ma-
dárlátta Suli, valamint a Mesztegnyõi Er-
dei Vasút is.

A legnagyobb létszámot – példás tár-
sadalmi összefogással – a záró ese-
ményt tartó Barcsi Erdészet és a Dráva
Völgye Középiskola tudta mozgósítani.
A kétnapos rendezvényen – együttmû-
ködve a Duna Dráva Nemzeti Parkkal
és a Vízügyi Igazgatósággal – a helyi és
a környékbeli iskolák több mint kilenc-
száz tanulója számára szervezték meg
programjaikat.

Összességében – az idõjárás által
nem mindig „támogatott” sefagos ren-
dezvényeken – több mint kétezer gyer-
mek ismerkedett az erdõ életével, az er-
dészek munkájával.

SEFAG Zrt.


