
Ezer év fában
elbeszélve
Debrecen Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, a Nyírerdô Nyírségi Erdésze-
ti Részvénytársaság, a Hortobágyi Nem-
zeti Park Igazgatóság és a Diószegi Sá-
muel Erdei Mûvelôdési Háza az Erdôk
Hete millenniumi rendezvény kereté-
ben „Ezer év fában elbeszélve” címû ki-
állítást szervezett.

A Nagyerdô védetté nyilvánítására
emlékezett Gencsi Zoltán, a Nagyerdô
Bizottság titkára.

A védetté nyilvánítás emlékoszlopát
megkoszorúzták:

Pajna Zoltán, DMJV alpolgármestere
Kovács Gábor, a Nyírerdô Rt. vezér-

igazgatója
Gyarmathy István, a Hortobágyi

Nemzeti Park igazgatója
Az új bemutató és foglalkoztató épü-

letet és „Az év fája” címû pályázat díjait
átadta Csôke Pál erdészeti igazgató.

Szepesi László
verseny

A piliscsabai Mezôgazdasági és Erdé-
szeti Szakképzô Intézet, gyakorlóiskola
50 éves fennállásának alkalmából meg-
rendezte a „Dr. Szepesi László” Erdé-
szeti gépész országos szakmai emlék-
versenyt.

A rendezvényt gépkiállítás színesítette.

Erdôk hete a
Kiskunságban
Az öt erdészeti részvénytársaságot, két
intézményt és három szakoktatási intéz-
ményt képviselô Alföldi Erdôkért Egye-
sület az OEE Erdészeti Erdei Iskolák
Szakosztályával közösen harmadik éve
írja ki valamennyi alföldi középiskolás
számára „Az év fája” pályázatot.

A hat megye 3-3 pályázója térségi
döntôn vesz részt, ahol erdei iskola tan-

ösvényeik és tantermében rendezett
gyakorlati vetélkedôn döntik el a végsô
sorrendet.

Az elsô három jutalma: háromnapos
hétvége teljes ellátással és erdei progra-
mokkal egy vadászházban.

A KEFAG Rt.-hez beérkezett 18 pá-
lyázat legjobbjai:

I. helyezést ért el megosztva: Kátai
Anna Margit és Szabó Olga (Kiskunha-
lasi II. Rákóczi Ferenc Mg. Közg. és Inf.
Szakközépiskola)

II. helyezett: Zolcer Eszter (Kiskun-
halasi Református Kollégium Szilády
Áron Gimnáziuma)

III. helyezettek megosztva: Bene
Zsuzsanna (Kecskeméti Bányai Júlia
Gimnázium) és Hideg Viktória (Kecs-
keméti Katona József Gimnázium)
„Az erdô” tárgyú fotópályázatra 96

fénykép érkezett, ezeket a kecskeméti
Tudomány és Technika Házában állítot-
tunk ki a MTESZ segítségével. A tíz na-
pig nyitott erdei képtárlat nagy közön-
ségsikert aratott.

Az I. helyezett felvétel szerzôje
Koczka Zoltán (KEFAG Rt). A két II. he-
lyezett kép Máté Bence (Szegedi Erdé-
szeti Szakközép) és Spiegl János (ÁESZ
Kecskeméti Igazgatósága) felvétele lett.
A két III. helyezést Greguss László Géza
(ÁESZ Szombathelyi Igazgatósága) és
szintén Spiegl János fotója nyerte el.

Október 6-án a nyíri erdôben ezrek
tiszteleghettek gyertyáikkal az aradi
vértanúk emlékének örökkévalóságát
szimbolizáló tölgyfarönkökön elhelye-
zett arcmásai elôtt.

Az évrôl évre fejlesztett és egyre lát-
ványosabb Kecskeméti Arborétum be-
mutatása is azt a célt szolgálja, hogy mi-
nél többünk tudatában ne csak az ün-
nepi programokon, hanem egész év-
ben Erdôk Hete legyen.

Várkonyi Vilmos
*

Pedagógus vélemények:
Köszönjük a rendezvény szervezôi-

nek, a közremûködô erdészeknek a tá-
jékoztatást, amit az egyes helyszíneken
kaptunk.

Megláthattuk felelôsségteljes mun-
kájukat, amit a jövô érdekében végez-
nek. Nevelô munkánkban igyekszünk
hasznosítani a látottakat, hallottakat.
Terjesztjük, hogy a magyar erdészek
nem irtják az erdôt, hanem amikor a vá-
gásérett fákat kivágják, csupán az erdô-
területek folytonosságát biztosítják.

Anda Istvánné,
Lelkes Lászlóné,

Szomoryné Szimeth Judit
*

Munkatársaimmal folytatott beszél-
getésünk összegzéseként elmondha-
tom, hogy

szükségesnek tartjuk az Erdôk hete
nyílt program rendszeres megrendezé-
sét,

célszerûnek látjuk a középiskolai ta-
nárokat és az egyetemi oktatókat is
meghívni,

elônyösnek ítéljük meg az NGO-kat,
a „zöld” szervezeteket is hasonló szak-
mai programról értesíteni.

Csemez Attila
Szent István Egyetem

Tájépítészeti,- védelmi és -fejlesztési Kar
Tájtervezési és Területfejlesztési Tan-

szék
*

Nevelô hatású lehet a hasonló esetek
elkerülése érdekében, ha ilyen kézzelfog-
ható és szemmel látható módon taníthat-
juk meg gyermekeinket az erdô tiszteleté-
re, szeretetére óvására, mint ahogyan ezt
a terepi napokon nekünk bemutatták.
Ezért feltétlenül beépítem a tanítási
gyakorlatomba, hogy minden évben,
más-más évszakban elhozzam a gyereke-
ket terepgyakorlattal egybekötött kirán-
dulásra. (Erdei iskolába minden tanév vé-
gén a mindenkori 5. évfolyamos gyere-
kek mennek.) Ezúton is szeretném meg-
köszönni, hogy részt vehettem ezen a jól
szervezett színvonalas rendezvényen.

Dr. Harmat Attiláné

Pôdör György

Vannak...
akik itt mernek

akik ott marnak
akik merednek

akik maradnak
akik tehetnek

akik tagadnak
akik gebednek

akik dagadnak
akik irulnak

akik árulnak
akik pirulnak

akik puhulnak
akik repülnek

akik lapulnak
akik terülnek

akik tárulnak
akik vegyülnek

akik lágyulnak
akik legyûrnek

akik átgyúrnak
akik elhiszik

akik elviszik

s akik ragozzák
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