AKTUALITÁSOK

Erdészek a gyermekekért
A „Mesél az erdõ ...” irodalmi és mûvészeti verseny eredményhirdetése Egerben
A Magyar-Szlovák Határon Átnyúló
Együttmûködési Program keretében a
LESY SR (Szlovák Államerdészet) és az
EGERERDÕ Zrt. közösen hirdette meg
az elmúlt év során az „Erdészek a
gyermekekért” c. pályázatot. A fõ cél
a két cég kapcsolatának erõsítésén
belül az erdészeti kommunikáció javítása volt.
A közös munka egyik eleme a „Mesél az
erdõ ...” pályázat, amit 2012 októberében
hirdettek meg. Az irodalmi és mûvészeti
verseny célja volt rávezetni a gyerekeket
arra, hogy tájékozódjanak, gondolkodjanak el az erdõrõl, és a szükséges ismeretek birtokában írjanak egy szép mesét. A
pályázat egyúttal jó alkalom arra, hogy
lehetõség nyíljon a tehetségek felfedezésére, valamint a csapaton belüli, a csapatok és iskolák közötti kapcsolat kiépítésére. A felkészüléshez az EGERERDÕ
Zrt. minden csapatnak adott egy gyûjteményt, amely fák hajtásait, leveleit és
magjait, valamint erdei állatok, gombák
és virágok képeit tartalmazta.
A pályamû, amit a gyerekeknek el
kellett készíteni: egy kézzel írott mese
az erdõvel (élõlényeivel, az erdészekkel és erdészettel) kapcsolatban, 3 meseillusztráció és egy makett tetszõleges
technikával.
A pályázat ererdményhirdetését január 24-én tartotta az EGERERDÕ Zrt. Az
eseményen részt vett Szabó Szilárd, a
Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatóságának vezetõje, valamint Grédics Szilárd, a Bükki NP igazgatója is. A
kiállítóteremben 10 órától erdészettel
kapcsolatos foglalkozás volt a gyerekek
számára, ugyanakkor a pályázatban szereplõ mesékbõl tartottak felolvasást a
cég vezetõi. A népes gyereksereg és a kí-
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sérõ szülõk és pedagógusok egyaránt
élvezték ezt a programot. A rajzolt, írott
pályamunkák, valamint az ötletes és (ez
a legjobb kifejezés) meghatóan kedves
makettek hûen visszaadták a gyerekek
erdõrõl alkotott képét.
Az eredményhirdetésre az AGRIA
Bevásárlóközpont piacterén került sor.
A hajdani Dohánygyár ízlésesen átalakított épületének öntöttvas oszlopai között ülõ gyerekek izgalommal várták,
hogy Jung László, az EGERERDÕ Zrt.
vezérigazgatója kiket hirdet ki gyõztesnek. A helyezéseket a szlovák-magyar
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bizottság, valamint facebook-os szavazás döntötte el. Az eredmények közlése
elõtt szép szavalatot hallhattunk magyar és szlovák nyelven.
Erdõgazda társasjátékot nyertek az
Erdei manók, a Szuper nyolcasok és az
Erdõvédõk csapata. Sok csapat emléklapot kapott jó munkájáért.
A fõdíjat, a magyarországi „4 nap az
erdésszel” kiránduláson való részvételt
az alábbi csapatok nyerték:
• Az erdõ fürkészei – Tamási Áron
Általános Iskola, Pétervására
• Erdõjárók – Bükkaljai Általános
Iskola, Bogács
• Eger Csillagai – Balassi Bálint Általános Iskola és Elõkészítõ Szakiskola, Eger
• Mátrai betyárok – Felsõ-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola,
Mátraszentimre
• Bátonyi bocsok – BKÁIAMIPSZ
Bartók Béla Általános Iskola Tagiskola, Bátonyterenye (közönségdíj)
Minden dicséret megilleti a pályázat
lebonyolításában oroszlánrészt vállaló
Vígh Ilona és Kaszala Judit erdõmérnököket. A példamutató programról
bõvebben a Lesy SR honlapján lehet tájékozódni: (http://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=5045)
Gerely Ferenc, erdõmérnök
Képek: Mõcsényi Miklós

