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„Minden művelt ember, minél jobb és nemesebb,
annál jobban tiszteli a természetet.
Aki tiszteli a természetet, az szereti azt.
A természet szeretetét a családokban és az iskolákban 
kellene a gyerekekbe oltani,
mint az ember egyik legfontosabb tulajdonságát.“
Comenius J. A.



A LESY SR és az EGERERDŐ Zrt. a tavalyi év során álmodta 
meg az „Erdészek a gyermekekért“ pályázatot. Célunk a két cég kapcso-
latának erősítésén kívül az erdészeti kommunikáció javítása. Szeretnénk 
minél szélesebb körben bemutatni az erdő világát és az erdész mindenna-
pi munkáját, hangsúlyozva ezek fontosságát, kapcsolódva a környezeti 
nevelés és a környezettudatosság mai igényeihez, és nem utolsó sorban 
élményben gazdag programokat szervezni.

A projekt célközönsége elsősorban az általános iskolai korosztály. 
Kíváncsiságukat felhasználva játékos feladványokkal, ügyességi felada-
tokkal, interaktív foglalkozásokon keresztül szeretnénk megtanítani ne-
kik az erdő szépségét, a természet csodáit, és az erdészek több mint 200 
éves munkáját, melynek eredményeként a mai erdőkben sétálhatunk.

Az iskolás gyerekeken kívül minden érdeklődőnek lehetősége nyí-
lik rá, hogy az interneten elérhető feladatokon keresztül, játékos formá-
ban kapcsolódjon be a projektbe, tesztelje és fejlessze tudását. Az „Egy 
nap az erdésszel“ program során pedig testközelbe kerül a természet és 
a legkisebbektől az idős korosztályig bárki személyesen is ismerkedhet 
mindennel, ami erdő.

Terveink szerint az oktatási anyagok és egyes projektelemek a meg-
valósítási szakaszon túl, évekig elérhetőek lesznek. Például az internetes 
feladatok megoldásával vagy az „Egy nap az erdésszel” program meglá-
togatásával nem csak a mai gyerekek, hanem akár generációk oktatásá-
hoz, neveléséhez járulhatunk hozzá, megszerettetve velük a természetet. 
Ezzel együtt pedig új barátságok és kapcsolatok alakulnak ki a határ két 
oldala között ugyanúgy, mint az erdészek és a tanárok között.

Reméljük a programok felkeltik érdeklődését, és Ön is számos új 
információval és élménnyel gazdagodik a pályázat során!

       a projekt megálmodói

Előszó
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A céget Szlovákia Földművelési és Vidékfejlesztési Miniszté-
riuma alapította. Állami cég a közjóléti érdekek kielégítésére, 
legfőbb feladata Szlovákia állami erdeinek és más jellegű va-
gyonának kezelése. Gazdálkodó szervezet, állandó üzleti jog-
gal, állandó termeléssel és kereskedelemmel. 

A hagyományos erdészeti tevékenységek mellett, melyet 930 249 ha-on 
végez, a közjólét keretén belül a Vydrovo-i egyedülálló erdészeti skan-
zent és több mint 20 erdészeti tanösvényt kezel, erdei iskoláztat, amely 
a gyermekek környezeti nevelésével, az erdő és az erdész munkájának 
megismertetésével foglalkozik. 2011-ben a LESY SR erdőpedagógusai 
44 337 iskolás gyermek részére tartottak foglalkozásokat, melyeken töb-
bek között bemutatták az erdei állatokat, az erdészek munkáját.
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Partnercégek bemutatása

LESY SR



EGERERDŐ Zrt.

Az EGERERDŐ Erdészeti Zrt. Magyarország legna-
gyobb összefüggő erdővel borított hegyvidéki tájának, 
az Északi-középhegységnek három egymástól eltérő 
arculatú területén: a Mátrában, a Bükk nyugati részén 
és a Heves-Borsodi-dombvidék területén gazdálkodik, 
elnyúlva egészen az Alföld északi részére. Ezzel mintegy 72 ezer hektá-
ron 7 hagyományos erdészet végzi az erdőgazdálkodási, vadgazdálkodá-
si és közjóléti feladatokat. A részvénytársasághoz tartozik Magyarország 
egyik vezető parkettagyára, a Mátraparkett, ahol közel fél évszázad ta-
pasztalatát felhasználva dolgozunk az Ön kényelméért. A Zrt. az egyik 
legnagyobb közjóléti tevékenységet folytató erdőgazdaság, melyet az 
általunk működtetett 3 kisvasút és 3 erdei iskola is bizonyít. Területün-
kön több száz kilométernyi turistautat, pihenőhelyet, tájékoztató táblát 
tartunk karban, melyet több ezer turista látogat.
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Időpontja és helyszíne:
2012. október 11, 09.30 óra, a rimaszombati Tátra Hotel
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Nyitókonferencia

A cél megismertetni a médiával, az iskolák és városok vezetőivel a 
készülő projektet, a projekt egyes tevékenységeit, célcsoportjait és az 
időbeosztását.

A konferencia programja

09.30 - A résztvevők érkezése és regisztráció
10.00 - Köszöntések és előadások

- Jozef Zatlukal: A konferencia megnyitása
- Peter Mixtaj: A LESY SR, š.p. Rimaszombati üzemigazgatójá-
nak beszéde
- Dr. Jung László: Az EGERERDŐ Zrt. vezérigazgatójának 
beszéde
- Dr. Jozef Šimko: A vendégek köszöntése Rimaszombatban
- Igor Viszlai: Erdei pedagógia – Az oktatás alternatív lehetősé-
ge

11.10 - Kávészünet
11.30 - A projekt bemutatása 

- František Král: „Erdészek a gyermekekért” projekt bemutatása
- Viliam Vidinský: „Erdészek a gyermekekért” című projekt 
hozadéka a környezettudatos nevelés területén a Rimaszombati 
járás iskoláiban
- Elena Kovácsová: A projekttevékenységek részletes bemutatá-
sa a szlovák oldalon
- Kaszala Judit, Vigh Ilona: A projekt tevékenységeinek részle-
tes bemutatása a magyar oldalon

13.10 - Kérdések, hozzászólások
13.30 - Ebéd



Ütemezés: 
2012.10.11 – „Mesél az erdő“ pályázat kihirdetése
2012.12.14 – Pályaművek beküldési határideje
2012.12.21 – Közönségszavazás megnyitása a Facebook-on
2013.01.18 – Közönségszavazás lezárása
2013.01.24 – A pályázat ünnepélyes eredményhirdetése

Irodalmi és művészeti verseny: „Mesél az erdő…”

Az irodalmi és művészeti verseny célja rávezetni a gyerekeket, hogy 
elmélkedjenek az erdőről, és ismereteket szerezzenek egy szép mese 
megírásához. További célkitűzés, hogy esélyt adjunk a rendkívüli tehet-
ségek felfedezésére, valamint lehetőséget biztosítsunk a barátság és az 
együttműködés kialakítására a csapatokon belül, valamint a versenyen 
résztvevő iskolák között.

Pályamű: Kézzel írott mese az erdőről (erdei állatokról, fákról, növé-
nyekről, vagy az erdészetről és az erdészekről). A mese terjedelme 2-4, 
A4-es formátumú oldal. A mesét 3 db képpel kell illusztrálni, és 1 db mo-
dellel/makettel kell kiegészíteni, mely tetszőleges technikával készülhet.

Az értékelés kritériumai:
- mesénél – ötletesség, stílus, szép- és helyesírás,
- képnél – ötletesség, alapanyag, kivitelezés,
- modellnél - ötletesség, alapanyag, kivitelezés.

Versenyzők:

Rimaszombat járás, valamint az EGERERDŐ Zrt. működési területén 
található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csapatok.

A pályaművek beérkezésének határideje 2012.12.14. a következő címre:

EGERERDŐ Zrt., 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 18.

FŐDÍJ:
Négynapos kirándulás: „Négy nap az erdésszel“ Magyarországon (hazai 
országban) az öt legjobb csapat részére.
(Négy győztest a szakmai zsűri választ ki, egyet pedig a Facebook olda-
lon elért szavazatok alapján jelölünk ki.)
További információkat és a versenyfeltételeket megtalálják a 
http://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=4953 weboldalon.
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Tanulmányi verseny: „Ismerd meg az erdőt”

Ütemezés: 
2013.01.24 – „Ismerd meg az erdőt“ verseny meghirdetése
2013.04.25 – „Ismerd meg az erdőt“ verseny megrendezése és ered-
ményhirdetés

Célja a környezettudatos szemlélet erősítése, és a gyermekek természettel, 
az erdővel és az erdészettel kapcsolatos ismereteinek bővítése, valamint az 
erdész munkájának népszerűsítése.

A „Mesél az erdő” című pályázat 25 legjobb csapata (a magyar oldalon), va-
lamint minden bejelentkezett nyolctagú csapat, függetlenül a „Mesél az erdő” 
versenybe való bekapcsolódástól (a szlovák oldalon) közötti vetélkedő, amely 
elsősorban tesztből, fák, növények és állatok felismeréséből, illetve ügyességi 
feladatokból áll. 

A felkészüléshez az iskolák részére irodalomjegyzéket adunk ki, valamint 
gyűjteményeket és az interneten játékos formában gyakorló feladatokat bizto-
sítunk.

Az értékelés kritériumai:

• A szlovák oldalon iskolai és városi fordulók a jelentkező csapatok száma 
szerint, szakmai zsűri értékelése mellett

• A magyar oldalon a „Mesél az erdő“ verseny legjobb 25 csapatának verse-
nye szakmai zsűri előtt

Versenyzők:

Rimaszombat járás, valamint az EGERERDŐ Zrt. működési területén találha-
tó általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csapatok, a meghatá-
rozott kritériumok szerint.

FŐDÍJ:

Négynapos kirándulás: „Négy nap az erdésszel“ Szlovákiában (külföldi or-
szágban) az öt legjobb csapat részére.

További információkat és a versenyfeltételeket megtalálják a 
www.huskforchildren.eu weboldalon (2012.12.14-től használható).
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Szlovákiában
2013. május 20. Rimaszombat, Városi kert
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„Egy nap az erdésszel” 

A parkban interaktív erdészeti tanösvényt lehet végigjárni, melyen er-
dész szakemberek mutatják be többek között az erdő növényeit és ál-
latait, a vadászatot, az erdőgazdálkodás eszközeit, gépeit. A gyerekek 
játékos formában bővíthetik tudásukat, testközelből ismerkedhetnek 
meg a természettel, az erdész munkájával, és mindennel, ami az erdő-
vel kapcsolatos.
A program bárki számára szabadon látogatható.

Magyarországon
2013. szeptember 3. Eger, Érsekkert

Az egri Érsekkertben erdész szakemberek mutatják be az erdő élővi-
lágát és az erdész mindennapi munkáját. Testközelből ismerhetik meg 
a növények és állatok mellett a mindennapos használati eszközöket, 
gépeket. Az általános tudnivalók mellett igazi ritkaságokkal, különle-
gességekkel találkozhat az ide látogató.
A program bárki számára szabadon látogatható.
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Négy nap az erdésszel Szlovákiában

Időpontja és helyszíne:
2013. május 20-23. Szlovákia

A kiránduláson Szlovákiából a „Mesél az erdő“ verseny első 5 helyezettje, 
valamint Magyarországról az „Ismerd meg az erdőt“ verseny első 5 helye-
zettje vesz részt.
A négy nap folyamán Szlovákia fontosabb erdészeti létesítményeivel, ter-
mészeti kincseivel ismerkednek meg a gyerekek:
- részt veszünk az „Egy nap az erdésszel“ programon Rimaszombatban
- meglátogatjuk a meleghegyi Daniela vadaskertet
- kisvasúttal utazunk a fekete balogi erdészeti skanzenbe
- felkeressük az erdőgazdaság történelmi épületét Besztercebányán
- városnézés és az egykori Bányászati és Erdészeti Akadémia megtekinté-
se Selmecbányán
- látogatást teszünk a kistapolcsányi bölényparkban és ménesbirtokon
- esténként változatos sport- és kultúrprogramok.



Időpontja és helyszíne:

2013. szeptember 3-6. Magyarországon
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„Négy nap az erdésszel” Magyarországon

A kiránduláson Magyarországról a „Mesél az erdő“ verseny első 5 
helyezettje, valamint Szlovákiából az „Ismerd meg az erdőt“ verseny 
első 5 helyezettje vesz részt.
A négy nap folyamán az EGERERDŐ Zrt. területén található fonto-
sabb erdészeti létesítményekkel, természeti kincsekkel ismerkednek 
meg a gyerekek:
- részt veszünk az „Egy nap az erdésszel“ programon Egerben
- az egri vár, a Minaret és a Bazilika megtekintése
- erdei iskolás foglalkozások és kisvasutazás a szilvásváradi Szalajka-
völgyben
- ellátogatunk Kékestetőre, az ország legmagasabb pontjára
- kézműves és helytörténeti foglalkozások a Mátrában
- fürdőzés az egri strandon
- esténként sport- és kultúrprogramok
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Zárókonferencia

Időpontja és helyszíne:
2013. szeptember 13. Felsőtárkány, Bambara Hotel

A befejező konferencia célja értékelni a projekt eredményességét és 
hasznait a célcsoportok számára minden résztvevő tekintetében (isko-
lák, városok, média).

A konferencia programja:

09.30 – A résztvevők érkezése és regisztráció
10.00 – Köszöntések
11.10 – Kávészünet
11.30 – A projekt értékelése
13.00 – Hozzászólások
13.30 – Ebéd
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Az „Ismerd meg az erdőt!” versenyhez való felkészüléshez, illetve 
az erdeink és az erdőgazdálkodás játékos megismeréséhez kívánunk 
létrehozni egy számítógépes programot. A „játék” a mai trendeknek 
megfelelően épül fel, hogy a gyerekek szórakozva, szinte észrevétle-
nül tanulhassanak.

A vállalkozó kedvűek virtuális terepen gondozhatják erdejüket. Nem 
csak a meglévő fák kitermelését kell elvégezniük, hanem új csemeték 
ültetését és felnevelését is. Az erdő mellett gondoskodni kell a vadál-
latokról is, és a turisták igényeinek is meg kell felelni. Aki ügyesen 
gondozza az erdejét, a fát, gyümölcsöket, egyéb termékeket felhasz-
nálja, ennek árából építheti fel az erdészházat, vagy vehet gépeket, 
amivel hatékonyabban tud dolgozni.
A különféle munkákat természetesen csak akkor lehet végrehajtani, ha 
a hozzájuk tartozó feladatokat sikeres megoldották. Nem csak a növé-
nyek és állatok ismeretéről kell számot adni, hanem az erdőlátogatás 
szabályairól, az erdészeti gépekről és az erdész mindennapi munkájá-
ról is. Egy-egy váratlan esemény pedig újabb probléma megoldására 
ad lehetőséget, de az sem utolsó szempont, hogy ki mellé áll majd a 
szerencse.
A játékot különféle tájakon, változatos környezetben lehet végigvinni, 
ezzel bővítve az ismereteket, és tesztelve a játékos tudását. Arról, hogy 
egyik pálya se okozzon nehézséget, a kabaláink gondoskodnak: jó ta-
nácsokkal, hasznos információkkal segítik a munkát.
Aki minden pályát sikeresen teljesít, és összesítésben a legtöbb pontot 
szerzi, a zárókonferencián értékes ajándékokat vehet át.

A program a www.huskforchildren.eu oldalról lesz elérhető 2012. de-
cember 14-től.

ERDÉSZ LESZEK!
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Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel a pályázattal vagy az egyes 
programokkal kapcsolatban, az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet-
nek:

Lesy SR, š. p. OZ Rimavská Sobota
Potravinárska 1855
979 01 Rimavská Sobota
+421 918 335 281
e-mail: elena.kovacsova@lesy.sk 
web: www.lesy.sk 

EGERERDŐ Zrt.
3300 Eger
Kossuth Lajos u. 18.
tel: 06-36-801-548
e-mail: hirlevel@egererdo.hu
web: www.facebook.com/egererdo

Internetes elérhetőségek:
http://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=4953
www.huskforchildren.eu (2012. 12. 14-től érhető el)
www.facebook.com/huskforchildren

ELÉRHETŐSÉGEK

A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfi nanszírozásában valósul meg.
Jelen prospektus tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos 

állápontját.

A programváltoztatás jogát fentartjuk!


