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PannErgy Nyrt. társadalmi szerepvállalás célú támogatása 
 
 
A PannErgy Nyrt. menedzsmentje a korábbi társadalmi szerepvállalás témában hozott döntéseivel 
összhangban arról határozott, hogy az idei évben, támogatás formájában nyújt segítséget a 
budapesti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola – Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tanulóinak közreműködésével megvalósuló „Kidőlt fa” című zenés 
mesejáték létrehozásában. 
 
 
Korábbi évek bevett gyakorlatával összhangban a PannErgy Nyrt. menedzsmentje a gyermekek korai 
környezettudatos viselkedésére történő nevelése érdekében támogatással segíti a „Kidőlt fa” című 
élőzenés előadás létrejöttét. 
A produkcióban szereplő megközelítőleg 30 tanuló szülei által kezdeményezett, és önkéntes munkával 
megvalósított előadás a természetről szól, amelyben Gryllus Vilmos Németh Anita által történetté fűzött dalait 
maga a szerző kíséri élőzenével.   
A történet a gyermekek, az állatok és a növények érzelmi viszonyát dolgozza fel, a környezetszeretet, az 
elfogadás, egymás segítése, a kritikai szemlélet és a fenntarthatóság eszméinek gyermekek számára 
érthető, élvezetes és megható módon történő közvetítésével. A darab során az állatoknak otthont adó 
Öregtölgy kidől a viharban, de a gyerekek ültetnek mellé egy Kisfát, egyrészt azért, hogy ne legyen 
egyedül, másrészt, hogy tovább éljen az erdő. 
 
A darab ősbemutatóját 2012. június 14-én a Marczibányi téri Művelődési Központban tartják, a premiert 
követően a gyerekek (egy kertész szülőpár segítségével) a Kodály Zoltán Ének-zenei Iskola kertjében egy 
kis fát ültetnek el.  
A faültetéssel a produkció készítői azt akarják elérni, hogy emléket teremtsenek a példaértékű 
kezdeményezésük számára, amely az önkéntességen, az összefogáson, a közös alkotás örömén, a zene 
és a környezet szeretetén, azok értékeinek megismerésén, egymás elfogadásán és szeretetén alapul. 
 
 
„Társaságunk számára kiemelten fontos, hogy a fiatalokat még gyermekkorban, olyan játékos 
módszerekkel vezessük rá a környezetvédelemre, a környezettudatos gondolkodásra, mint a „Kidőlt fa” 
című zenés produkció. A Kodály Zoltán Ének-zenei Iskola által kimagasló módon megvalósított előadás 
nem csak a fiatalkorúak, hanem a felnőttek számára is látványos és szórakoztató módon mondja el, hogy a 
környezetünkre, a fenntartható fejlődésre mekkora figyelmet kell fordítania a társadalom minden rétegének 
– nyilatkozta Bokorovics Balázs az Igazgatótanács elnöke.” 
 
 
 
PannErgy Nyrt. 


