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Ritkán látható sûrû hóvirágszõnyeg sze-
gélyezte az erdei utat, amely a pro-
jektzáró avatóünnepség helyszínére ve-
zetett. A Bakonyerdõ Zrt. Monostorapá-
ti Erdészete területén lévõ Balaton-fel-
vidéki Erdei Iskola 65 millió forintos
beruházás átadását ünnepelte. 

Az ünnepséget jelenlétével megtisz-
telte Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ, dr. Seregi János, az MFB
ügyvezetõ igazgatója, dr. Halász Zsolt,
az MFB titkárságigazgatója, az Energia
Központ Nonprofit Kft.-tõl Dukát Zsó-
fia osztályvezetõ és Otártics Nikoletta
projektmenedzser, valamint Mártonné
Máthé Kinga, a Magyar Turizmus Zrt.
belföldi igazgatója.

Farkas Zsuzsanna, az erdei iskola
vezetõje röviden ismertette az objek-
tum történetét. 

„2010-ben a KEOP programban
megpályáztuk, és elnyertük a Balaton-
felvidéki Erdei Iskola infrastrukturális
fejlesztése projektet. 

2011 áprilisától fogtunk hozzá a beru-
házáshoz, aminek nettó költsége közel
65 millió Ft volt. Ebbõl több mint 58
millió Ft támogatást nyertünk, és a
fennmaradó részt a Bakonyerdõ Zrt.
önrésszel egészítette ki. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósult meg.

Az erdei iskola épületei közötti aka-
dálymentes közlekedés biztosításához
az épületek összekötéséhez járdát épí-
tettünk.

Az erdei iskola mellett található az
Öreg bükk erdészeti erdei tanösvény,
amely a gyakorlati, tapasztalati és meg-
figyelésekkel egybekötött oktatásokat
szolgálja. A tanösvénytúrán kívül gaz-
dag programkínálat várja a gyerekeket,
mint például: erdészeti, kézmûves, ha-
gyományõrzõ foglalkozások és gyalog-
túrák a környék történelmi és természet-
ismereti látnivalóihoz.” 

Varga László vezérigazgató köszön-
tõjében elmondta, hogy folyamatosan ja-
vítják erdei iskoláik mûködési feltételeit,
melyre jó példa a mai iskolabõvítés ava-
tása. Kiemelte a szálláshelyek és az okta-
tást szolgáló helységek közelségének, a
környezetbarát energia – napkollektor,
pelletkazán – használatának és a szelek-
tív hulladékgyûjtésnek a fontosságát.

dr. Szöllösi Jánosnénak, az MFB
ügyvezetõ igazgatójának avatóbeszédé-
bõl idézünk: 

„Örülök, hogy meghívtak, s láthatom
a megújult erdei iskolát és a Magyar Fej-

lesztési Bank mint a Bakonyerdõ Zrt. ál-
lami tulajdoni képviselõje nevében
szólhatok Önökhöz.

Õszintén meg kell mondanom, hogy
olyan sokrétû és szerteágazó a Társaság
mûködése, hogy ennek az erdei iskolá-
nak a tevékenységével részletesen igazán
most ismerkedtem meg. A Társaság több
mint 8 milliárd összegû árbevételéhez vi-
szonyítva ennek az erdei iskolának a
2010 évi 20 millió forintos árbevétele
mindössze 0,2%-át teszi ki. Ugye, milyen
jelentéktelennek tûnik számait tekintve
ez a tevékenység, és mégis milyen fontos?

Önmagáért beszél, hogy például
2010-ben 2870 gyermek és felnõtt járt itt
tanulni, mûvelõdni, pihenni. Külön
meg kell említeni, hogy a szerény árak
ellenére az iskola nem veszteséges.
Ahogy átolvastam a felújítás során meg-
valósított bõvítéseket, olyan érzésem
volt, mintha itt történt volna meg a XXI.

század összes környezetbarát és kör-
nyezettudatos fejlesztése.

Végezetül, mint két gyermeket felne-
velt anyuka, irigykedve mondom, hogy
az én gyermekeim ilyen erdei iskolában
nem voltak, pedig nagy örömmel vinném
õket. Annak pedig kifejezetten örülök,
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hogy egy ilyen Társaságnál lehetek a fe-
lügyelõ bizottság tagja.

Bajner Imre általános iskolai fõigaz-
gató személyes élményeirõl beszélt:

„Nem titkolom, hogy mindig megil-
letõdéssel lépem át ennek az erdei isko-
lának a kapuját, hiszen számtalan gyer-

mekkori emlékem kötõdik ehhez a cso-
dálatos helyhez. A jelenlévõk között is
vannak, akik ismerték édesapámat, aki
mint a monostorapáti erdészet igazga-
tója nemcsak munkahelyének, megél-
hetési forrásnak tekintette az erdõt, ha-
nem fontosnak tartotta azt is, hogy ben-
nünk, gyermekeiben is elplántálja az er-
dõ ismeretét, a természet szeretetét.

Minden szülõ életében eljön az az
idõ, amikor gyermekei számára is sze-
retné megmutatni gyermekkorának va-
rázslatos helyszíneit, és ellenállhatatlan
vágyat érez, hogy õk is átélhessék,
megtapasztalhassák azt a csodát,
amelynek õ annak idején részese volt.
Magánemberként ezért vagyok rendkí-
vül hálás Farkas Attila igazgató úrnak és
Farkas Zsuzsanna erdeiiskola-vezetõ
asszonynak, hogy az elmúlt években
megálmodták és létrehozták ezt az in-
tézményt, ahol már általános iskolás
gyermekeim témanapokon, néhány na-
pos táborokon vettek és vesznek részt.

Intézményvezetõként gyakran ka-
pok ajánlatokat úgymond „erdei isko-
láktól”, de kínálatukat áttekintve egy-
re jobban megerõsödik bennem egy
sanda gyanú. Ezek a létesítmények,
az idegenforgalom recessziójától súj-
tott szálláshelyek, a turisztikai holt-
idõt kívánják kihasználni és az erdei
iskola megnevezést cégtáblára kifüg-
gesztve próbálnak talpon maradni. A
Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Is-
kola infrastrukturális és szakmai kíná-
latára tekintve úgy vélem, hogy ebben

a versenyben a Bakonyerdõ Zrt. a mi-
nõségre kívánja helyezni a hangsúlyt
és meggyõzõdésem, hogy ez a straté-
gia azon túl, hogy tisztességes, hosszú
távon minden bizonnyal hasznos és
eredményes is.

Végezetül a Tapolcai Általános Isko-
la tanulói és pedagógusai nevében sze-
retnék gratulálni és köszönetemet kife-
jezni mindenkinek, aki ennek a pro-
jektnek a kidolgozásában és megvalósí-
tásában részt vett. Arra kérem a Bakony-
erdõ Zrt. vezetését, a felügyelõ bizott-
ság tagjait, a Monostorapáti Erdészetet,
hogy az eddigi évekhez hasonlóan to-
vábbra is legyenek gondos gazdái en-
nek az erdei iskolának.” 

A tapolcai Batsányi János Általános
Iskola diákjai színvonalas mûsorral
emelték az ünnepség hangulatát. 

Ezután dr. Márfi Gyula veszprémi
érsek megáldotta a megújult erdei is-
kolát.

Végül az erdészet dolgozói kalauzol-
ták körbe a vendégeket az új létesítmé-
nyekben.

Összeállította és fényképezte: 
Pápai Gábor  




