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Az erdő volt a középpontban Nyíregyházán
Már tizenkettedik alkalommal rendezték meg a NYÍRERDŐ Napot a szabolcsi megyeszékhelyen. A
Sóstói-erdőben, az erdei tornapályánál számos program várta a városlakókat: a gyerekek kézműves
foglalkozáson, erdészeti és vadászati bemutatókon vehettek részt, ismerkedhettek a madarakkal, és
akár lovas kocsival is utazhattak.
A kulturális programok mellett nagy sikert aratott az a bemutató, ahol a fakitermelési
versenyszámokból kaptak ízelítőt az érdeklődők.
Nyomon követhették azt is, hogy készül rönkből láncfűrész segítségével egy bagoly. A már
hagyományos Süni Futáson és a NYÍRERDŐ Családi Futáson összesen több mint kétszázan vettek
részt. A legtöbb tanulót indító iskola 100.000 forintos fásítási ajándékát a Petőfi Sándor Általános
Iskola nyerte. Ezen kívül a tombolán - egyebek mellett - tíz mázsa tűzifa is gazdára talált.

Ismét, immár hatodszor bonyolították le a „Fedezd fel az erdőt az erdészekkel!” elnevezésű
programot. A Sóstói-erdőben két nap alatt több mint 850 gyerek, valamint csaknem 100 kísérőjük
ismerkedett az erdészek tevékenységével. A csoportok negyedóránként követték egymást, és egy
tanösvény jellegű túrán, öt állomáson tudtak meg érdekességeket az erdő élővilágáról, az ott folyó
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erdészeti munkákról. A séta során kiderült, hogyan válik az erdőből szakszerűen és biztonságosan
kikerülő faanyagokból mindennapjaink használati tárgyai. Az állomásokon erdészek, illetve az erdei
iskola munkatársai várták a gyerekeket.

A ,,Kiből lesz az erdész?” erdőismereti akadályversenyre 12 csapat jelentkezett, a Sóstói-erdőben
megrendezett döntőbe hat csapat jutott be. A végső győzelmet az Arany János Gimnázium és
Általános Iskola „Arany Magoncok” nevű csapata szerezte meg, megelőzve az Arany iskola másik
csapatát, a „Green team”-et, és a Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézménye „Herman
Baglyok” gárdáját. A gyerekek nagyon jól felkészültek, a verseny nagyon szoros volt. Az első hely
sorsáról egyetlen pont döntött.
Az Erdők Hete elmúltával természetesen az Erdei Iskola kapuja továbbra is nyitva áll az erdő iránt
érdeklődő csoportok, osztályok előtt.
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