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Természet – Egészség – Nevelés. E három
kifejezésbõl, és a mögötte húzódó gazdag
tartalomból álló koncepció – Erdõpeda-
gógia projekt – segítette életre hívni 1996-
ban a Magyarországon egyedülállónak
számító Ravazdi Erdei Iskolai Oktatóköz-
pontot. Az Oktatóközpont különlegessé-
ge, pontosabban egyedülállósága alapve-
tõen abban rejlik, hogy egy fõiskolai kar
tanszéke, a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem Apáczai Csere János Tanítóképzõ
Fõiskolai Kar Pedagógia Tanszéke és egy
erdõgazdaság, a Kisalföldi Erdõgazdaság
Rt. közösen hozta létre és közösen
mûködteti. Az együttmûködés során a
Kisalföldi Erdõgazdaság helyszínt és gya-
korlóteret, valamint szakmai segítséget
biztosít a Pedagógia Tanszék Erdõpeda-
gógia projekt programjának megvalósítá-
sához. A projekt elméleti ismereteit a fõis-
kola hallgatói Erdõpedagógia C típusú
tantárgy és speciálkollégium keretében,
valamint a Neveléselmélet és az Alkalma-
zott pedagógia tantárgy részeként tanul-
ják. A projekt vezetõje Kovátsné dr. habil
Németh Mária tanszékvezetõ.

Az õsszel évtizedes múlttal rendelkezõ
Erdõpedagógia projekt keretében rend-
szeresen szervezünk konferenciákat,
tanár- és hallgatói továbbképzéseket,
évrõl évre gyerekeknek pályázatokat hir-
detünk, tart ünnepségeket. Legfontosabb
eseményünk a „Tavasznyitó ünnepség”.
Idén – kicsit késõbb – április 22-én, a Föld
napján került megrendezésre az erdei
iskolához tartozó magyalosi cserkésztábor
mellett induló tanösvény kapujában. Az
ünnepséget dr. Magas László, a Kisalföldi
Erdõgazdaság Rt. vezérigazgatója és
Szabó Miklós, a Gyõr–Moson–Sopron
megyei közgyûlés elnöke nyitotta meg,
majd Lendvai Tekla, a pannonhalmi álta-
lános iskola 6. osztályos tanulója Jancsik
Pál versét mondta el. A köszöntõk elhang-
zása után Kovátsné dr. habil Németh
Mária projektvezetõ a Ravazdi Erdei Isko-

lai Oktatóközpont „Természetvédelem –
Környezetvédelem” plakátpályázatát érté-
kelte. A pályázat hagyományosan az erdei
iskola negyedévente megjelenõ folyóira-
tának, a Természetbarátnak az õszi
számában jelent meg. A pályázatra szép
számmal érkeztek pályamunkák óvodá-
ból, valamint általános iskolák alsó és
felsõ tagozatából. Az eredmények a
következõk: óvodás kategóriában az elsõ
helyezett: Horváth Polett, a második
helyezett: Bendes Dóra, a harmadik
helyezett: Szalai Krisztián, a csornai II.
Rákóczi Ferenc Katolikus Közoktatási
Központ óvodásai. Általános iskola alsó
tagozat kategóriában az elsõ helyezett:
Jónás Alexandra, Móra Ferenc Általános
és Középiskola, Gyõr; a második helye-
zett: Zsipi Mátyás, a harmadik helyezett:
Csöngedi Máté a móri Dr. Zimmermann
Ágoston Általános Iskola tanulói. Általá-
nos iskola felsõ tagozat kategóriában az
elsõ helyezett: Farkas Nikolett, a második
helyezett: Németh Petra, a gyõr-ménfõ-
csanaki Petõfi Sándor Általános Mûvelõ-
dési Központ tanulói, a harmadik helye-
zett: Borbély Csaba, Kölcsey Ferenc Álta-
lános Iskola, Gyõr. A nyertesek emlékla-
pot valamint könyvjutalmat kaptak elis-
merésül. Könyvjutalmat kaptak a gyere-
kek felkészítõ tanárai is, amelyeket Kocsis
Mihály, a Kisalföldi Erdõgazdaság Rt.
vezérigazgató-helyettese adott át.

A tavaszi ünnepségek szerves része,
hogy összekapcsolódik egy, az Oktató-
központhoz kapcsolódó fejlesztés átadá-
sával. Ez 2005-ben a tanösvény átadását
jelentette a Ravazdi Erdészet területén a
Magyalos erdészkerületében. A tanösvény
létrehozásához szükséges pénzt a Tetra
Környezetvédelmi Alapítvány pályázatán
nyerte a NYME-ATFK Pedagógia tanszé-
ke. A tanösvény kivitelezését a Kisalföldi
Erdõgazdaság Rt. Ravazdi Erdészete
támogatta. A Magyalos tanösvényt látvá-
nyossá és egyedivé tevõ bemutató plaká-

tokat Szunyogh Ferenc grafikusmûvész
tervezte. A tanösvény Kunyhó-völgyi
pihenõhelyén elhelyezett „Az erdõ fohá-
sza” táblát Horváth Mihály egykori Erdõ-
pedagógia speciálkollégiumos hallgató
faragta. A „Tavasznyitó ünnepség” fény-
pontjaként a díjazott gyerekek, szülõk,
tanárok és a rendezvény szervezõi közö-
sen végigjárták a tanösvényt. Az ünnep-
ség a ravazdi bicskáspörkölt elfogyasztá-
sával zárult.

A Magyalos tanösvény mindenki által
szabadon látogatható, 3300 méter hosszú,
amelyet zöld festékkel jelölt útjelzõ karók
segítségével lehet körbejárni. Az útvonal 9
állomáson halad keresztül. Az állomáso-
kon az erdõ szintjeivel, legfontosabb
lombhullató és örökzöld fafajaival, gyógy-
növényeivel, gombáival, madaraival és
vadfajaival ismerkedhet meg a látogató. A
tanösvényen külön figyelmet fordítunk az
erdõgazdálkodásra. Az utolsó állomáson
a fontosabb erdészeti munkák kerültek
bemutatásra, amelyek közül néhánnyal a
túra során és az állomás mellett is találkoz-
hat a látogató. A tanösvényen túrázók két
pihenõhelyet találhatnak. Az elsõnél két,
asztallal és padokkal felszerelt esõbeállót
helyezetünk el, míg a Kunyhó-völgy
nevet viselõ szakaszon egy öreg vadász-
kunyhó felújításával alakítottunk ki han-
gulatos pihenõt. A bemutató táblák mel-
lett a terület fafajait bemutató fahasábok,
kongatóval megszólaltatható fák, azaz
„zenélõfák”, egy kötélpálya, valamint egy
mûködõ gyantagyûjtõ is található, így
még érdekesebbé és tartalmasabbá válik a
tanösvényen történõ túrázás. 

A Nyugat-Magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõis-
kolai Kar Pedagógia Tanszékének Erdõ-
pedagógia projekt csapata ezúton fejezi
ki köszönetét mindazoknak, akik a tan-
ösvény megvalósításában segítettek.
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