
Többhónapos feszített munka és nagy
várakozás elõzte meg a ZALAERDÕ Zrt.
„Nyitnikék” Erdei Iskolájának ünne-
pélyes avatóját Obornakon, melyre
május közepén került sor.

A megnyitón Rosta Gyula vezérigazga-
tó köszöntötte a vendégeket. Elmondta,
hogy a hiánypótló intézménynek rend-
kívül fontos szerepe van a fiatalok ne-
velésében, oktatásában.

– Az utánunk következõ generációk
tagjait nekünk kell megtanítani arra,
hogy szeressék és  mindenekelõtt tisz-
teljék az erdõt, ez pedig nekünk, erdé-
szeknek nemcsak feladatunk, hanem
kötelességünk is – vélekedett. A „Nyit-
nikék” Erdei Iskola alapvetõ ismeretek-
kel gazdagítja a gyermekek tudását az
élõvilágról, mindezt csodálatos termé-
szeti környezetben. Az épület korábban
két erdészcsaládnak adott otthont, így
eleve áthatja a szakmaiság szelleme. A
parkot rendhagyó módon alakítottuk ki
az idelátogatók számára, információs
táblák segítik a tájékozódást, és fontos
ismeretekkel látják el az érdeklõdõket,
egyebek mellett az erdei növényekrõl
és állatokról. A gyerekeket várja itt még
meteorológiai állomás, vadlesõ, szal-
mavár és kilátó is. A kirándulni vágyók
számára pedig kétféle hosszúságú túra-
útvonalat jelöltünk ki – tette hozzá.

A vezérigazgató beszédében kiemel-
te, hogy az erdei iskola és kapcsolódó
létesítményeinek, berendezéseinek össz-

költsége meghaladta a 40 millió forin-
tot, amit a Társaság teljes egészében sa-
ját forrásból biztosított. A beruházást ki-
emelten támogatta a cég tulajdonosi
joggyakorlója, a Magyar Fejlesztési
Bank Zrt. Elhangzott továbbá, hogy a
jövõre nézve sem áll meg a fejlesztés az
erdei iskola háza táján. A ZALAERDÕ
Zrt. további eszközök beszerzésével és
a programkínálat bõvítésével igyekszik
a gyerekek minden igényét kielégíteni.
Egy ilyen elvárás lehet a késõbbiekben
a szálláshely megteremtése is. Mivel a
gyerekek nem tudnak az erdei iskolá-

ban aludni, a nyári táborokat egyelõre
csupán a környékbelieknek szervezheti
az intézmény.

Rosta Gyula köszönetét fejezte ki a
kivitelezõknek is. A terveket Papp Nán-
dor, a Társaság azóta nyugalmazott épí-
tésügyi elõadója készítette. Az építõ-
mesteri munkákat a letenyei ÉKKÖV
Kft. végezte, az épületgépészetért a
nagykanizsai EPT Kft. volt felelõs, a pa-
vilont és a kemencét a szintén nagyka-
nizsai KONZULTAX Kft. készítette. 

Az erdei iskola létrehozását üdvözöl-
te Dénes Sándor, Nagykanizsa alpolgár-
mestere is, aki Cseresnyés Péter ország-
gyûlési képviselõt, a dél-zalai város elsõ
emberét képviselte az ünnepségen.
Mint mondta, a városvezetés is öröm-
mel vette az erdészeti erdei iskola nyitá-
sát, legfõképpen azért, mert mindeddig
nem volt lehetõsége a környék oktatási
intézményenek, hogy szakemberektõl
helyben ismerkedjenek a diákok az er-
dei iskola szellemiségével, a környék
természeti értékeivel. Örömteli, hogy a
„Nyitnikék” Erdei Iskolában a gyerekek
saját maguk tapasztalhatják meg a ter-
mészet csodáit, s mint tudjuk: a saját él-
mény felér egy egész tankönyvvel.

A megnyitón került sor az „Erdei uta-
kon” elnevezésû rajzpályázat ered-
ményhirdetésére, mely egyben a gyere-
kek elsõ megszólítása is volt az intéz-
mény részérõl. A márciusban, technikai
megkötés nélkül meghirdetett pályázat-
ra közel 400 alkotás érkezett. A három-
tagú zsûri – Stamler Lajos mûvésztanár,
Bekõ Veronika képzõmûvészet tanár és
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Megnyílt az elsõ zalai erdészeti erdei iskola 

A megnyitó ünnepség Obornakon. Fotó: Szakács László

Erdei utakon rajzpályázat eredményhirdetése. Fotó: Szakács László
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Povics Noémi, az erdei iskola vezetõje -
két kategóriában értékelte a pályamun-
kákat. Döntésük alapján alsó tagozatos
kategóriában harmadik lett Horváth
Barnabás (3. osztály, Palini Általános
Iskola), második helyezést ért el a Má-
tyás Ninetta – Hertelendi Anna páros (1.
osztály, Rozgonyi Iskola), míg az elsõ
helyet Környei Péter (3. osztály, Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvé-

szeti Iskola) szerezte meg. Felsõ tagoza-
tos kategóriában harmadik lett Németh
Alexandra (6. osztály, Galamboki Álta-
lános Iskola), második helyet Csuha
Gyula (5. osztály, FFZAMI), az elsõ he-
lyet pedig Molnár Fanni (8. osztály,
Zrínyi Tagintézmény) érdemelte ki.

A különdíjat – az egynapos kirándu-
lást a „Nyitnikék” Erdei Iskolába – a
nagykanizsai Szivárvány Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény Autista csoportja nyerte meg. A
kreatív megvalósítást jutalmazva a zsûri
még egy különdíjast hirdetett Kálovics
Eszter (3. osztály, Péterfy Tagintéz-
mény) személyében.

A díjkiosztót követõen Fliszár Ká-
roly fõesperes plébános megáldotta az
épületet, majd Rosta Gyula vezérigaz-
gató és Nagy András, a Magyar Fej-
lesztési Bank Zrt. Agrár Vagyonkezelé-
si Igazgatóságának igazgatója átvágták
a nemzetiszín szalagot, és jelképesen
átadták az intézmény kulcsát Povics
Noéminek, a „Nyitnikék” Erdei Iskola
vezetõjének. A meghívott vendégeket
Noémi kalauzolta körbe az erdei isko-
la területén.

Másnap már gyerekzsivajtól volt
hangos a környék, az elõre beharango-
zott nyílt napra kicsikkel és nagyokkal
együtt közel nyolcvanan érkeztek. A
vendégeket kézmûves foglalkozással és

erdei túrával várták a szervezõk. Az
elõbbin papírvirágok, virágos lakásde-
korációk készültek, az erdei sétán pe-
dig a túravezetõ megmutatta a környé-
ket, a kilátót és a mezítlábas ösvényt a
látogatóknak. Ezzel a programmal a
Növények Napja 2013 rendezvénysor-
ozathoz is csatlakozott a „Nyitnikék” Er-
dei Iskola.

Steyer Edina
PR ügyintézõ, Zalaerdõ Zrt.
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Rosta Gyula vezérigazgató és Nagy András
igazgató (MFB Zrt.)

Fliszár Károly  fõesperes plébános

Molnár Sándor, Börcsök Zoltán és Ré-
pay Dorottya újabb hiánypótló ismeret-
terjesztõ mesekönyvvel lepte meg az
olvasóközönséget a nagy sikerû Mesél-
nek a fák címû könyvük folytatásaként.

Május 22-én mutatták be a mese-
könyvet az Országos Erdészeti Egyesü-
let székházában.

A rendezvény kezdéseként Dr. Sár-
vári János mutatta be az OEE Wagner
Károly Erdészeti Szakkönyvtárat. A
könyvbemutatót Lomniczi Gergely
OEE-fõtitkár köszöntõ szavai nyitották
meg, aki méltatta a könyv küldetését és
az erdészeti közjóléti munkában, okta-
tásban betöltött szerepét. 

A gazdagon illusztrált könyv színvo-
nalas szakmai és mûvészi alkotómunka
eredménye. Molnár Sándor meséin és
saját versein keresztül átsugárzik a ter-
mészet és a család szeretete. Meséinek
alapjait valóságos történetek, családi,
fiatalkori és szakmai élmények jelentik,
melyeket – ahogy õ nevezi – „mese-

zsákjában” rejteget és valódi meseként
egyszer csak elõvesz.

Börcsök Zoltán családapa, biológus,
fotós és a Soproni Gombászkör vezetõ-

je. Legkedvesebb idõtöltése a gombák
gyûjtése és világuk tanulmányozása.
Alapossága és szakértelme adja a könyv
szakmailag pótolhatatlan értékét. Gyer-
mekei Samu, Sára – és persze a kicsi
Bori – számos mesének  hõsei.

Répay Dorottya a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem hallgatója, vidám és köny-
nyed rajzaival ismét szeretetteljes hangu-
latúvá varázsolta a könyvet. Egyszerû és
egyedi mesefigurái a Mesélnek a fák
könyvet ismerve azonnal azonosíthatók. 

A könyv nagy értéke, hogy a mesék-
ben bemutatott húsz gombafajt és azok
összetéveszthetõ társait a gyermekek és
felnõttek számára is érthetõ módon, fo-
tóval illusztrált oldalak segítségével is-
merteti meg, mintha egy gombahatáro-
zót forgatna az olvasó. További érdekes-
sége a kiadványnak, hogy a gombák fel-
használási formáit megjelenítõ ábraso-
rok hét különbözõ tevékenységet (pl.
szárított vargánya, rántott gomba vagy
gombafasírt készítése stb.), mutatnak
meg, melyeket könnyedén kipróbálhat-
nak a gyerekek szüleikkel vagy az erdei
iskolában.

Farkas Péter

MESÉLNEK A GOMBÁK


