
Pályázati felhívás 

A mi erdőnk, a mi erdészünk c. pályázathoz 

A 10. alkalommal megrendezésre kerülő Egri Erdészeti Nyílt Nap alkalmából az EGERERDŐ Zrt. versíró 

és rajzpályázatot hirdet, A mi erdőnk, a mi erdészünk címmel. A pályázat keretében olyan 

pályaműveket várunk, melyek erdészeti nyílt napokhoz, erdészekhez és kisvonatozáshoz kapcsolódó 

élményeket dolgoznak fel.   

Pályaművek tartalmi és formai feltételei:  

- Pályamű tárgya: saját vers és rajz (egy pályaműben együttesen), az erdőről, erdészeti nyílt 

napról, erdészekről, kisvonatozásról. 

- A vers terjedelme: 200-2000 karakterszám (szóközzel). 

- Rajz pályamű legalább A4-es méretű, mely tetszőleges technikával készülhet. 

Pályázók köre: 

- Minden 6 és 14 év közötti iskolás gyermek pályázhat, aki az EGERERDŐ Zrt. működési 

területén* lévő településeken állandó lakcímmel rendelkezik.   

Pályázat benyújtásának feltételei: 

- Benyújtási határidő: 2020.06.30. 12.00. 

- A pályaműveket csak elektronikus úton lehet benyújtani, a  rendezveny@egererdo.hu e-mail 

címre megküldött levél formájában, melynek kötelező melléklete: 

o vers – elektronikus formátumban (jpeg vagy pdf kiterjesztéssel, max. 3 MB), 

o rajz – elektronikus formátumban (eredeti beszkennelve, jpeg vagy pdf kiterjesztéssel, 

max 3 MB), 

o kitöltött jelentkezési lap, szülő vagy gondviselő által aláírva, beszkennelve (jpeg vagy 

pdf formátumban, max. 3 MB). 

Értékelés kritériumai:  

- vers: stílus, helyesírás, 

- rajz: ötletesség, kivitelezés, alapanyag. 

Közönségdíjas pályamű kiválasztása: 

- az EGERERDŐ Zrt. közösségi oldalán közzétett pályaművek közül, a legmagasabb like számot 

elért album (vers és rajz közös albumba feltöltése) közönségdíjban részesül.  

Eredményhirdetés 

- Az EGERERDŐ Zrt. által szervezett 10. Egri Erdészeti Nyílt Nap megnyitóján, 2020.09.04. 9 óra,  

- Helyszín: Eger, Szmrecsányi Lajos Érsekkert 

 Díjazás: 

1. helyezett: A Fenyvespusztai Erdészeti Erdei Iskolában egy egész napos erdei iskola foglalkozás a 

nyertes osztályának.  

2. helyezett: A Felsőtárkányi Állami Erdei Vasúton egy menettérti díjmentes utazás a díjazott 

osztályának. 

3. helyezett: Természetismereti könyvcsomag. 

mailto:rendezveny@egererdo.hu


4. Közönségdíj: Szilvásváradi családi élménykupon a nyertes családja részére. (2 felnőtt és 2 

gyermek részére, 1 éjszaka ellátás nélküli a szilvásváradi Fátyol Vendégházban, egyszeri utazás a 

Szilvásváradi Állami Erdei Vasúton, egyszeri belépés a Zilahy Aladár Erdészeti Múzeumba.)  

  

*EGERERDŐ Zrt. működési területe: Heves megye teljes területe, Nógrád megyében Jobbágyi, Pásztó, 

Szurdokpüspöki, Tar, Bátonyterenye, Cered, Dorogháza, Kazár, Mátramindszent, Mátranovák, 

Mátraterenye, Nemti, Szilaspogony, Szuha és Zabar, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Bogács, 

Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Szomolya, Tard, Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, 

Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Hangony, Járdánháza, Királd, Ózd és 

Sajónémeti községek. 

 

Tisztelettel: 

 

Eger, 2020.04.14.      

     

 Dobre-Kecsmár Csaba   

 EGERERDŐ Zrt. vezérigazgatója 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Erdészek a jövő szolgálatában! 


