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Az erdõ és az ember harmóniája
– ez volt a mottója a XIII. Erdõk
Hete rendezvénysorozatnak. A
ragyogó idõben sok nyíregyházi
és Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei család választotta a hosszú
hétvége utolsó napján a Sóstói
erdõt, ahol a NYÍRERDÕ Zrt.
Nyíregyházi Erdészetének ren-
dezvénye várta az érdeklõdõket.
A nyíregyházi fõprogramot má-
sodjára már az égiek is kegyeik-
be fogadták – az eredetileg ter-

vezett idõpontban ugyanis az
idõjárás miatt el kellett halaszta-
ni a Családi-napot. Több mint
százan döntöttek úgy, hogy
sportcipõt húzva részt vesznek a
hagyományteremtõnek szánt er-
dei futóversenyen. Egész csalá-
dok is rajthoz álltak, a legtöbb
diák pedig a nyíregyházi Bem
József iskolából teljesítette a 2,1
kilométeres távot, ezért az intéz-
mény százezer forint értékû fásí-
tási ajándékot kap az erdõgaz-
daságtól – ismertette Tölgyfa Gábor, er-
dészeti igazgató.

Elsõsorban a gyerekek számára vol-
tak emlékezetesek a kézmûves progra-
mok: akadtak, akik sípot faragtak ma-
guknak, de sokan rajzoltak vagy bábu-
kat készítettek erdei termésekbõl. A
nap folyamán mindenkinek alkalma
nyílt arra, hogy alaposan megismerje az
erdészek munkáját, még „makkültetés-
túrán” is részt lehetett venni. Ezenkívül
madárgyûrûzés, évgyûrûszámlálás, va-
dászati trófea-bemutató, és lovaskocsi-
zás várta a kicsiket és a nagyokat. A
programot néptánccsoportok és népdal-
énekesek elõadásai színesítették. A

szervezõk arról is gondoskodtak, hogy
senki ne maradjon éhes: az erdészet
munkatársai igazi különlegességet,
gúthi dámszarvas-pörköltet készítettek
ebédre.

Nem ez volt az egyetlen nyíregyházi
rendezvény az Erdõk Hetén. Az elmúlt
hétvégén a „Nyitott Erdészet” elnevezé-
sû programon egy túrára hívták az erdõ-
be a családokat. A hûvös, borongós idõ-
járás ellenére szép számmal gyûltek
össze a természet szerelmesei, hogy rá-
csodálkozzanak az õsz színeire, megis-
merjék az ilyenkor érõ terméseket, az er-
dõben fészkelõ madarakat. A túrát a Nyír-
egyházi Erdészet, valamint a Pál Miklós

Erdészeti Erdei Iskola erdészei,
oktatói szervezték és vezették,
megismertetve a résztvevõkkel
az erdõgazdálkodás, a környe-
zetvédelem fontosságát is.    

Két nappal késõbb erdõisme-
reti akadályverseny helyszíne
volt a Sóstói erdõ. A felsõtagoza-
tos általános iskolás tanulók ré-
szére meghirdetett viadalon
négyfõs csoportok mérték össze
tudásukat: a részvétel feltétele
egy eredményesen kitöltött fela-

datlap volt, amelyben erdõisme-
reti tudásukról adtak számot a
fiatalok. Kilenc csoportban 36
gyerek küzdött lelkesen az el-
méleti és ügyességi akadályo-
kon, melynek minden feladata
az erdõismerethez, az erdõgaz-
dálkodáshoz, és a természet sze-
retetéhez kapcsolódott. Az elsõ
három helyezett csoportot érté-
kes tárgyakkal ajándékozta meg
a Nyíregyházi Erdészet Pál Mik-
lós Oktatási Központja, de min-

den résztvevõ kapott kisebb ajándékot,
és gazdagabb lett egy friss levegõn eltöl-
tött kellemes délutánnal. 

Az erdõrõl, a fákról szóló népdalok-
kal nevezhettek a nyíregyházi középis-
kolások és fõiskolások a hét közepén
arra a versenyre, amelyet a Pál Miklós
Oktatási Központ szervezett a szabolcsi
megyeszékhelyen. A megmérettetésen
több mint egytucatnyian vettek részt,
mindenkinek két dalt kellett elõadnia a
szakmai zsûri elõtt. A legjobbak nem-
csak értékes díjjal gazdagodtak, de be-
mutathatták tudásukat a Családi-nap
résztvevõi elõtt is.
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