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                                        Az erdei iskola elmúlt esztendeje
AZ ÉV VÉGE AZ ÜNNEPLÉSEN, AZ ÚJ VÁRÁSÁN TÚL A VISSZATEKINTÉS IDŐSZAKA IS

vid katalin

részt vevők száma ebben az esz-
tendőben közel 20 százalékkal 
emelkedett. Örömünkre szolgál, 
hogy ismét nyílnak pályázati le-
hetőségek is az erdei iskolában 
részt venni kívánóknak, ezzel 
is megkönnyítendő a költségek 
előteremtését.

Egyre több rendhagyó progra-
mot vesznek igénybe sérült, illet-
ve fogyatékkal élő embertársaink 
is, de nagyon eredményes a több 
éves múlttal bíró kapcsolatunk a 
mezőkovácsházi szociális otthon 
pszichiátriai gondozottjaival is.

Intézményünk, munkatársa-
ink, az erdei iskolai programna-
pok, témahetek, nyílt napok, er-

Az erdei iskola mögött ismét 
egy változatos, gyakran izgal-
mas, programokkal teli év áll. 
A 2008-ban tapasztalt - első-
sorban az anyagi lehetőségek 

beszűkülése miatti – visszaesést 
követően ugyan évről évre 

érezhető volt egyfajta kedvező 
irányváltozás az erdei isko-

lai programok résztvevőinek 
számában, de nagy örömünkre 

szolgál, hogy az idén már a 
2008 előtti időszak forgalmát 

is felülmúlta intézményünk és 
rendezvényeink látogatottsága.

A megtartott erdőpedagógi-
ai óráink, valamint az azokon 

dők heti programok megtartásán 
kívül sok-sok egyéb rendezvény, 
esemény aktív szervezői, illet-
ve közreműködői voltak ebben 
az esztendőben is. Kiállítóként 
részt vettünk a Budakeszi Va-
daspark nyílt napján, ahol já-
téklehetőséget is nyújtottunk a 
látogatóknak. Folytattuk a több 
éve működő, határon átnyúló, 
a nagyváradi Pertinax Egyesü-
lettel közösen szervezett peda-
gógus továbbképzés-sorozatot 
is. Munkatársaink részt vettek a 
Kaán Károly természet- és kör-
nyezetismereti verseny Békés- és 
Csongrád megyei fordulóin, il-
letve a Mezőtúron megrendezett 

országos döntőn. Vendégül lát-
tuk „A Mi Erdőnk” c. lap rajzpá-
lyázatának győzteseit, s komoly 
munkát végeztünk a „Muzsikál 
az erdő” című rendezvénysorozat 
lebonyolításában is. A DALERD 
Zrt. és a Szegedi Vadaspark évek 
óta tartó együttműködésének 
gyümölcse az ebben az eszten-
dőben átadott „Medve-ösvény”, 
amely szórakoztatóan mutatja 
be az erdő lakóit, s az erdészeti 
munkákat.  

A felsorolt eseményekre jó 
visszatekinteni: néha el-elfárad-
tunk, de nem fáradtunk meg. A 
következő esztendő programjai 
is rajzolódnak már.
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muzsikál az erdő alapítvány

fotók:   bánfi barnabás 
                   puskás lajos

Az esős, változékony 
időjárás nem jelentett aka-
dályt a „Muzsikál az erdő” 
rendezvénysorozat Délalföldi 
régióban való bemutatkozása 
során. A rendezvény szept-
ember 26-27-én a Délalföldi 
Erdészeti Zrt. Erdészeti Erdei 
Iskolájával együttműködve, 
Gyula város támogatásával va-
lósult meg. Akik nem riadtak 
vissza az esőtől, csalatkoztak. 
A „Muzsikál az erdő” szer-
vezői bizonyították, hogy a 
rendezvény egyik jelmondatát 
- azaz a „nincs rossz időjárás, 
csak rossz öltözködés” – va-
lóban komolyan gondolják. A 
rendezvény esőkabátban, gu-
micsizmában, időnként pedig 
az Erdei Iskola nyújtotta falak 
oltalma alatt, mégis remek 
hangulatban zajlott.

A „Muzsikál az erdő” szer-
vezési elveihez híven a családok 
valamennyi tagja számára kí-
nált feltöltődési lehetőséget az 
erdő és a művészetek legkülön-
félébb értékeinek felvonultatá-
sával. A rendezvény klasszikus 
és népzenei koncertek egész so-
rát tartalmazta, hidakat építve 
az ország különböző régióiban 
élő és alkotó művészek között. 
A kórustalálkozón fellépett a 
gyulai Erkel Ferenc Kórus és a 
sarkadi Kónya Kórus közös pro-
dukcióval, hiszen a „Muzsikál 
az erdő” vállalt feladatának érzi, 
hogy a helyi értékek, a helyi mű-
vészek bemutatkozhassanak. A 
kecskeméti Príma Díjas Aurin 
Leánykar koncertje különleges 
élményt jelentett az esőcsep-
pek áztatta lombkorona alatt. 
Nagy sikerű koncertet adott a 
gyöngyösi Musica Mansueta 
Kamarazenekar, Tokai Ágnes 
énekművész, valamint a gyulai 
Erkel Ferenc Ijúsági Fúvószene-
kar. Vasvári Csaba színművész 
József Attila verseket, Lázár 
Ervin prózát és a „Muzsikál az 
erdő” Irodalmi Pályázatának 
legjobb alkotását mély átérzés-
sel, szuggesztív erővel adta elő. A 
Corpus Harsona Kvartett erdei 
koncertjén a lombkorona nyúj-
totta különleges akusztikáját a 
lehető legjobban kihasználta, 
a kortárs zeneművektől a mély 
érzelmeket megmozgató, elgon-
dolkodtató klasszikus művekig 
válogattak a repertoárjukban.

A rendezvény teljes egészét 
áthatotta az összetartás gondo-
lata. Felavatásra került Gyula – 
Városerdőn az Erdei Kápolna, 
ahol otthont kapott Józsa Judit 
kerámiaszobrász, a Magyar 
Kultúra Lovagja Összetartás 
emlékplakettje. Az ünnepélyes 
eseményen Ugron Ákos Gábor, 
a Földművelésügyi Miniszté-
rium állami földekért felelős 
helyettes államtitkára megnyi-
totta a regionális Erdők Hete 
rendezvénysorozatot és felavat-
ta az Erdei Kápolnát. Puskás La-
jos, a Délalföldi Erdészeti Zrt. 
oktatási igazgatója, az Országos 
Erdészeti Egyesület Erdészeti 
Erdei Iskola szakosztályának 
elnöke köszöntőjében kiemelte 
az erdei iskoláztatás szerepét 
gyermekeink fenntarthatóságra 
nevelésében. 

Dr. Görgényi Ernő, Gyula vá-
ros polgármestere köszöntötte a 
rendezvény résztvevőit, kiemel-
te a Gyulát körülvevő erdők és 
az Erdei Iskola fontosságát az 
idegenforgalmáról méltán hí-
res város életében. Szabó Lajos, 
a Muzsikál az Erdő Alapítvány 
elnöke, az Országos Erdészeti 
Egyesület Erdészeti Erdei Iskola 
szakosztályának titkára üdvöz-
lő szavaival megköszönte azt az 
összefogást, amely lehetővé tet-
te, hogy a „Muzsikál az erdő” 
rendezvénysorozat eljuthasson 
Gyula – Városerdőre, s megis-
mertesse a jelenlévőkkel az erdő 
és a zene, a művészetek együttes 
erejét.

A „Muzsikál az erdő” minél 
szélesebb rétegekhez igyekszik 
eljuttatni az ismeretterjesztő 
gondolatokat. A rendezvényen 
előadást tartott Dr. Borovics 
Attila, az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet igazgatója, az er-
dészeti tudományos élet neves 
képviselője „A világ erdei – az 
erdők világa” címmel, melyben 
felhívta a igyelmet a globális 
felmelegedés veszélyeire.

A népzene kedvelői igazi 
különlegességen vehettek részt: 
lovas kocsikkal jutottak el a 
Mályvádi erdőbe, a tapasztalt 
fogatosok jóvoltából a sár nem 
jelentett akadályt, ahol a Biri ér 
partján Szokolay Dongó Balázs 
és Fábri Géza koncertjét hall-
gatták meg. A moldvai csángó 
dallamok, a dunántúli hosz-
szúfurulya hangja betöltötte a 

Biri ér partját, újra egységben 
létezett néhány perc erejéig a 
népzene, művelője az ember és 
legtermészetesebb közege, az 
erdő. Maga a koncertre vezető 
út a Körös menti ártéri erdőben 
csodálatos élményt nyújtott. A 
helyi értékeket leginkább isme-
rő erdőmérnök, Puskás Lajos a 
vízgazdálkodás és az erdőgaz-
dálkodás, az ökológiai vízpót-
lás több évtizedes tapasztalatát 
osztotta meg a jelenlévőkkel. 
Két néptáncegyüttes is bemu-
tatkozott a rendezvényen. A 
Harruckern és az Őszi Csalogató 
néptáncbemutatóját fergeteges 
hangulatú szabadtéri táncház 
követte. Népzenei szempontból 
zenei csemegének számított 
Petruska András és Temesvári 
Bence koncertje, akik bizonyí-
tották, hogy a magyar népzene 
megtermékenyítő hatással bír 
akár a rock and rollra is, pro-
dukciójukban csángó rock and 
roll is elhangzott.

A rendezvény sokszínűségére 
jellemzően fotókiállítás nyílt a 
gyulai Székely Aladár Fotóklub 
alkotásaiból és a „Muzsikál az 
erdő” 2015-ös Fotópályázatá-
nak legjobb pályaműveiből. A 
szarvasi Vajda Péter Színjátszó 
Csoport Salka Zsuzsanna da-
rabját adta elő, aki a „Muzsikál 
az erdő” 2014-es Irodalmi Pá-
lyázatának legjobb drámaszer-
zője. A legkisebbek sem ma-
radtak program nélkül, hiszen 
a Bábika Játszóház és az Erdei 
Iskola munkatársai természe-
tes anyagok felhasználásával 
kézműveskedtek a gyermekek-
kel.

A „Muzsikál az erdő” sike-
resen támogatta az „Élő Boly-
gónk” klíma-kampányt A ren-
dezvényen megjelentek az „Élő 
Bolygónk” munkatársai, hogy 
a résztvevőkkel megismertessék 
a fenntarthatóságért folytatott 
kampány fontosságát.

Köszönjük azoknak az er-
dőjáró, művészetkedvelő láto-
gatóknak a részvételét, akiket 
nem tántorított el a szabadtéri 
programtól az áldásos őszi eső. 
Mindenkit várunk a jövőben 
megvalósuló rendezvényein-
ken is. 

    A „Muzsikál az erdő”
     BIZONYÍTOTT A KÖRÖSÖK VÖLGYÉBEN
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CYDALIMA PERSPECTALIS 
EGY SZÉP EGÉSZSÉGES PÉLDÁNY

A http://erdoterkep.nebih.
gov.hu internetes oldalon egyre 
több információ érhető el bárki 
számára az ország valamennyi 
erdejére vonatkozóan. A folya-
matosan megújuló szolgáltatás 
segítséget nyújt a kirándulni 
indulók számára is azon túl, 
hogy megosztható szakmai 
információkat is tartalmaz 
szakemberek számára. Nem 
kell mást tenni, csak a térké-
pen rá kell nagyítani a kívánt 
úticélra, és a megfelelő rétege-
ket aktiválva keresgélhetünk a 
különböző erdei közjóléti léte-

sítmények között. Az informá-
ciós gomb segítségével további 
ismeretekhez juthatunk hozzá. 
A tájékozódást a jobb oldali 
felületen lévő jelkulcs segíti. 
Leolvashatók a térképről a kí-
vánt uticél EOV koordinátái 
is. Ennek pontossága azonban 
a 10-15 m-t nem haladja meg. 
EOV vagy WGS 84 rendszer-
ben keresési funkció is talál-
ható az oldalon. 

Jó keresgélést és kellemes er-
dei kirándulásokat kívánunk 
olvasóinknak.

Az erdők közjóléti sze-
repét egyre többen veszik 
igénybe. Az erdőpedagógiai 
programjainkon résztvevő 
gyermekek az erdő hasznai 
közül ezt sohasem felejtik 
ki a felsorolásból. Ahhoz 
azonban, hogy a növekvő 
érdeklődés valóban teret 
kaphasson, fel kell készíteni 
az arra alkalmas erdőket. 

Ki kell alakítani azokat a 
létesítményeket, amelyek az 
emberi igénybevételt lehetővé 
teszik. De azért is kell erdei 
infrastruktúrát fejleszteni, 
hogy az ember jelenléte ne 
terhelje meg elviselhetetlenül 
az erdei életközösséget. Ezek 
után már „csak” a folyamatos 
fenntartásról és működtetés-
ről kell gondoskodni. 

2015-ben a DALERD ZRT, 
a Csongrád és Békés megyei 
á l lami erdők kezelője, sok 
közjóléti célú fejlesztést való-
sított meg. Új eső védő házi-
kó, tűzrakó helyek létesültek 
Gyula-Városerdőn, Doboz-
Szanazugban, Ópusztasze-
ren és Ásotthalmon. A kihe-
lyezett tájékoztató táblán az 

erdő leírásán túl a tűzgyújtás 
szabályairól és az erdőtüzek 
megelőzéséről is olvashat 
az erdőlátogató. Pósteleken, 
Nagymágocson és Ópuszta-
szeren külön nyomvonalon, 
lovasok által igénybe vehető 
túra utat hozott létre az Er-
dőgazdaság. 

A Szegedi Vadasparkkal 
évek óta fenntartott együtt-
működés ez évi eredménye a 
Medve-ösvény. Az újonnan 
kialakított európai nagyraga-
dozókat bemutató útvonalon 
az állatok mellett az erdőkkel 
is megismerkedhetnek a láto-
gatók a DALERD ZRT segít-
ségével. Az interaktív tájékoz-
tató táblák jóvoltából az erdő 
és ember kapcsolatáról fontos 
tudásra tehetnek szert kicsik 
és nagyok egyaránt.

puskás lajos

erdőjáró
puskás lajos

Neten az erdők
HTTP://ERDOTERKEP.NEBIH.GOV.HU

Közjólét 
ITTHON ÉS A SZOMSZÉDBAN

ÍZELTLÁBÚ MIGRÁNSOK GYULÁN
JÖVŐ ESZTENDŐBEN FIGYELJÜNK A PUSZPÁNGJAINKRA!

Mindössze 4 évvel ezelőtt fedezték 
fel Magyarország nyugati részén a 

selyemfényű puszpángmoly (Cydalima 
perspectalis) első példányait. 2015 nyarán 

már Békés megye több településén, így 
Gyulán is megjelent. Ez az ázsiai eredetű 

behurcolt lepkefaj nyugatról érkezett 
hozzánk. Kizárólag a puszpángon, 

ismertebb nevén a buxuson él. Furcsa, de 
a latin név ebben az esetben ismertebb, 
mint a magyar (Buxus sempervivens).   

A lepke közepes méretű, 4-4,5 cm 
szárnyfesztávú, világos, selyemfényű, barna 
szegéllyel. Az első szárny barna szegélyén 
belül egy ugyancsak barna folt van fehér 
félholddal. A sok színváltozat közös tulaj-
donsága pont ez a fehér folt. A 4 cm-esre 
kifejlődő hernyó a fotón jól látható. Eleinte 
csak hámozza a leveleket, majd ahogy nö-
vekszik, csak a gerincet hagyja meg. Évente 
akár 3 generációval is szaporodik. Gyakran 
tarrágást is okoz tömeges megjelenésével. 

Jövő esztendőben igyeljünk a puszpáng-
jainkra. Időben távolítsuk el a hernyófész-
keket, vagy védekezzünk permetezéssel. 
Az idén lecsupaszított bokrokat célszerű 
visszavágni, jó eséllyel tavasszal újra sar-
jadnak. De még egy esélyt nem szabad adni 
ennek a migránsnak.
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A Tobozmanó pályázat eredményhirdetése
A FANTÁZIADÚS ALKOTÓKEDV NEM HALT MÉG KI A GYERMEKEKBŐL

Az erdők hete alkalmá-
ból ismét meghirdettük a 
„Tovább táncol a tobozmanó” 
című alkotópályázatunkat. Az 
immár tizennégy esztendeje 
népszerű pályázatunkban 
arra kértük Békés- és Csong-
rád megye általános iskolása-
it, hogy természetes anyagok 
felhasználásával különféle 
dísztárgyakat, játékokat, 
igurákat készítsenek. Úgy 
éreztük, hogy az iskolai, a 
különféle alkotóköri és erdei 
iskolai foglalkozások mellett 
még mindig sok gyermek 
nem ismeri eléggé ezt az 
anyagkultúrát. 

A beérkezett pályaművek azt mutatják, 
a fantáziadús alkotókedv nem halt még ki a 
gyermekekből, „csak” egy hozzáértő, vál-
lalkozó kedvű, pedagógus vagy szülő, ill. 
alkalom kell annak felszínre hozásához. Kell 
valaki, aki megtanítja a iatalokat arra, hogy 
az erdők, mezők, szántóföldek millió színű 
és formájú adományaiból a saját fantáziá-
juk segítségével hogyan tudnak igurákat, 
manókat, mesés alakokat „varázsolni”. Kell 
valaki, aki átadja a „műanyag-kor” gyer-
mekeinek az alkotás örömét! A felhasznált 
magvakban ott rejlik az új élet lehetősége, 
a száraz növényi részek nem is oly régen 
még éltek, éreztek. Milyen felemelő ezeket 
az anyagokat magunk és mások örömére 
új, más formában, kicsit „átlényegíteni”, 
ismét életre kelteni!

A pályázóktól kaptunk mesterien meg-
munkált és kevésbé kidolgozott alkotásokat 
is. Az elkészült teremtmények között vannak 
hagyományosak, furcsák, érdekesek, gro-
teszkek is, egy biztos: mindegyikükben ott 
rejtőzik az alkotás öröme, s ettől mindegyi-
kük nagyon szép! 

EZÚTON IS SZERETNÉNK MEGKÖSZÖNNI 
MINDEN PÁLYÁZÓNAK, S AZ ŐKET FELKÉSZÍTŐ 
FELNŐTTEKNEK A MUNKÁT, A TÖRŐDÉST, S A 
LELKESEDÉST!

Szívünk szerint minden beküldőnek dí-
jat adtunk volna, de ez sajnos még nálunk is 
lehetetlen. Az egyéni verseny helyezettjeit 

könyvjutalomban, a csoportos alkotások 
beküldőit az ajándékul adott fali naptárak 
mellett egy-egy ingyenes erdei iskolai 
programmal, valamint 20% szállásár-ked-
vezménnyel leptük meg.

* * *
Az alkotásokat értékelő zsűri a fantáziát, 

az anyagfelhasználást, az elkészítés techni-
káját és az eredetiséget igyelembe véve a 
Békés megyéből érkezett alkotások között 
az alábbi sorrendet állította fel.

1-2. osztályosok
Egyéni díjazott lett: Kovalik Péter 

„Tini nindzsák a város megmentése után” 
c. életképe – Mezőkovácsháza, Csanád Vezér 
Általános Iskola és Alapfokú Művészokta-
tási Intézmény, 1. a osztály. Felk.: Németh 
Gyuláné.

Hajdú Bernadett „Melyik hercegnőt 
válasszam” c. alkotása – Mezőkovácsháza, 
Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú 
Művészoktatási Intézmény, 1. a osztály. 
Felk.: Németh Gyuláné.

Csoportos díj e korosztályban nem 
született.

3-4. osztályosok
Egyéni díjazott lett: Tóth Márk „Mada-

rak” című munkája – Gyula, Implom József 
Általános Iskola, 4. b osztály. Felk.: Miklós 
Gáborné.

Tóth Boglárka „Vitorlás” című munkája
–  Gyula, Implom József Általános Iskola, 

4. b osztály. Felk.: Miklós Gáborné. 
C s o p o r t o s  k ü l ö n d í j a t  k a p o t t  a 

gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Kollégium 4. 
osztályának „Őszi hangulat” c. alkotása. 
Felk.: Mészárosné Kiss Katalin.

A békési Reményhír Intézmény Eötvös 
József Általános Iskolájának 3. b osztályo-
sai, „Sün Balázs”, „Őszi hangulat” és „Erdők 
mélyén” c. munkáikért. Felk.: Dihenné Hof-
mann Tünde és Kotlár Angéla.

5-6. osztályosok
Egyéni jutalomban részesült Kovács 

Viktor Sándor „Kevin, Stuart és Bob: a 
minyonok” és a „Cicák a zsákmánnyal” c. 

alkotása – Mezőkovácsháza, Csanád Vezér 
Általános Iskola és Alapfokú Művészoktatási 
Intézmény, 5. a osztály. Felk.: Kovalcsikné 
Borombós Edit.

Sárosi Boldizsár, Kiss Noémi, Me-
gyeri Barnabás és Baracsi Petra „Ker-
tészkedők” c. pályaműve – Gyula, Magvető 
Református Általános Iskola és Óvoda 5. a és 
5. b osztály. Felk.: Fodor Judit.

Csoportos különdíjat kapott a mezőko-
vácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és 
Alapfokú Művészoktatási Intézmény, 5. a 
osztályának „Star wars - Revolution” c. al-
kotása. Felk.: Kovalcsikné Borombós Edit, va-
lamint a mezőhegyesi József Attila Általános 
Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Is-
kola eltérő tantervű felső tagozatának 5-6-7. 
évfolyam összevont osztályának beküldött 
alkotásai. Felk.: Molnárné Lakatos Edina és 
Kecskés Sándorné.

7-8. osztályosok korcsoportja
Egyéni díjat nem adott a zsűri. 
Csoportos különdíjat kapott a dobozi Ál-

talános Iskola 8. b osztályának „Ady Endre: 
Párizsban járt az ősz” c. versillusztrációja. 
Felk.: Balog Mária.

* * *
A Csongrád megyei pályaművek díja-

zottjai pedig a következő alkotások lettek:
  
Óvodások
„Versenyen kívül” indult a szegvári 

Kurca-parti Óvoda bábcsoportja. Beküldött 
pályamunkájukért különdíjban részesülnek. 
Felk.: Kondacs Mihályné.

1-2. osztályosok 
Egyéni jutalomban részesült  Szarka-

Kovács Gréta és Kiss Eszter „Betlehem” 
című  alkotása – Szeged, Karolina Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium, 2. a osztály. 
Felk.: Ráczné Bálint Hajnalka és Szakál Zsolt.

Ciceri Anna „Madárka” című pálya-
műve.

Szeged, Karolina Óvoda, Általános Isko-
la, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium, 2. a osztály. Felk.: Ráczné Bálint 

Hajnalka és Szakál Zsolt.
Józsa Csenge és Mojzes Kata  „Inkább 

nőtt volna az orrodra a kolbász” című mun-
kája – Szeged, Karolina Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Is-
kola és Kollégium, 2. a osztály. Felk.: Ráczné 
Bálint Hajnalka és Szakál Zsolt.

Csoportos különdíjat a szegedi Karolina 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alap-
fokú Művészeti Iskola és Kollégium, 2. a osz-
tálya érdemelt. Felk.: Ráczné Bálint Hajnalka 
és Szakál Zsolt.

A  Mindszenti Általános Iskola Dózsa-
telepi Tagintézmény 2. c osztálya kapott. 
Felk.: Szecskó Dóra.

3-4. osztályosok
Egyéni díjazottjai Izbéki Simon „Fama-

nó” c. pályaműve – Szentes, Szivárvány Mű-
vészeti Iskola, 3. osztály. Felk.: Cseh Lajos.

Forgó Dániel „Tobozmanó farm” című 
alkotása – Algyő, Fehér Ignác Általános Isko-
la, 4. osztály. Felk.: Forgóné Canjavec Eszter. 

Murányi Kitti „Erdei tündér” c. alkotá-
sa – Szentes, Szivárvány Művészeti Iskola, 3. 
osztály. Felk.: Györfy Orsolya.

Csoportos különdíjat kapott  a szente-
si Szivárvány Művészeti Iskola közössége 
beküldött műveikért. Felk.: Cseh Lajos és 
Györfy Orsolya.

5-6. osztályosok 
Egyéni díjazottja Csákó-Balogh Antal 

„Tánc” c. alkotása – Szentes, Szivárvány Mű-
vészeti Iskola, 5. osztály. Felk.: Cseh Lajos.

Csoportos díjat nem adott a zsűri.

7-8. osztályosok 
Egyéni díjazottja Kovács Adrienn „Er-

dei házikó” c. alkotása – Szentes, Szivárvány 
Művészeti Iskola, 7. osztály. Felk.: Györfy 
Orsolya.

Egyéni különdíjban részesült Körösi 
Balázs és Tóth Krisztián „A négy évszak 
tobozmanói” című  pályamunkájukért.

Hódmezővásárhely, Aranyossy Ágos-
ton Református Óvoda és Általános Iskola, 
sajátos nevelési igényű, tanulásban akadá-
lyozott, autista, 8. osztályos tanulók. Felk.: 
Gyarmatiné Tóth Renáta.

Csoportos díj nem született.

A DALERD Zrt. 
kellemes Karácsonyi ünnepeket és 
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