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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárbizottság június-
ban felvette a megyei értékek közé a Napkori Erdõgazdák
Zrt. által fenntartott Harangodi Erdészeti Erdei Iskolát mint
nemzeti értéket. Az errõl szóló dokumentumot Támba Mik-
lós vezérigazgató vette át Baracsi Endrétõl, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Közgyûlés alelnökétõl, aki egyben a me-
gyei értéktárbizottság elnöke. 

„A sokszínû Harangodi Erdészeti Erdei Iskola mint a ha-
zai minõsített erdészeti erdei iskolák jeles képviselõje méltó
az elismerésre, amely a minõséget díjazza” – emelte ki be-
szédében Baracsi Endre elnök. Mindemellett megjegyezte,
hogy látszik az igényes, szép környezeten, hogy minden ott
dolgozó látható odaadással végzi munkáját annak érdeké-
ben, hogy az odalátogató vendégek – akiket elvarázsol a
gyönyörû természeti környezet – jól érezzék magukat, és
feledhetetlen élményeket szerezzenek. „Szép pillanat ez. A do-
kumentum azt példázza, hogy jó úton haladunk. Boldog
vagyok, hogy ezt elértük” – ezekkel a szavakkal vette át Tám-
ba Miklós a megyei értéktári tagságról szóló elismerõ doku-
mentumot.

A Harangodi Erdészeti Erdei Iskola 2005 óta mûködik.
Évente 800–1000 gyermek vesz részt az ötnapos erdei isko-
la és nyári erdei tábori programokon. Az erdei iskola tagja
az Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Erdei Iskola Szak-
osztályának, és minõsített erdészeti erdei iskolaként a hazai
erdei iskolák elitjének. 

A hazai erdei iskolák között kiemelkedõ minõséget kép-
viselnek mind szakmai tartalmukat, mind infrastruktúrájukat
tekintve az állami és magánkézben lévõ erdészeti erdei is-
kolák. Az erdei iskola Napkoron, a Nyírség szívében talál-
ható Nyíregyházától 15 km-re, idilli környezetben, a 17 hek-

tár erdõt és parkosított területet magában foglaló Kereker-
dõ Turisztikai Központ szomszédságában. 

A magánerdészeti komplexum közjóléti és turisztikai köz-
pontként szolgálja az erdészeti, környezeti nevelési, oktatá-
si célokat, valamint az aktív, vadászati és ökoturizmust.
A vidékfejlesztés sikertörténeteként jól példázza, hogy a meg-
felelõ szakmai háttérrel és megfelelõ helyen megvalósított
beruházások hogyan járulnak hozzá a vidék élhetõbbé téte-
léhez és az ott élõ emberek életminõségének javulásához. 

A beruházások helyi szereplõk bevonásával valósultak, va-
lósulnak meg – hiszen a Zrt. folyamatosan fejlesztésekkel
igyekszik kiszolgálni az egyre bõvülõ igényeket. A turisztikai
központban és az erdei iskolában helyi munkaerõt alkalmaz-
nak, ezzel járulva hozzá számos család megélhetéséhez.

Az erdészeti komplexum az erdei iskolai programok és
nyári táborok mellett helyet ad családi és céges rendezvé-
nyeknek, esküvõknek, szakmai fórumoknak, konferenciák-
nak, vallási-hitéleti összejöveteleknek, sporteseményeknek,
hagyományõrzõ és kulturális rendezvényeknek. 

Az erdei iskola épülete a kevésbé frekventált téli idõszak-
ban vadászházként is mûködik. Mindezen felül a Zrt. veze-
tõségének jóvoltából a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Hal-
mozottan Hátrányos Helyzetû Családok Egyesülete minden
évben ingyenesen tölthet el egy-egy családi napot a turisz-
tikai központban, ahol a színes programok, finom ételek és
csodálatos környezet igyekszik – ha rövid idõre is – feled-
tetni a nehéz sorsú emberek mindennapi gondjait.

A Kerekerdõ Turisztikai Központ területén helyezkedik
el a 300 fõ befogadóképességû rendezvényház 100 m2-es
fedett terasszal és kupolával; az erdei iskola épülete, amely
egyszerre 38 fõ elhelyezését szolgálja 7 szobában; a 400 m3-
es tûzi víztározó tó fahíddal és emlékoszloppal; az 50 fõs fi-
lagória kemencével, melyben egyszerre akár 50 cipó is sül-
het; az arborétum több mint 200 különbözõ nyitvatermõ
fajjal, illetve változattal, kopjafával és 19 m-es kilátóval; a
tanerdõ, az erdei játszótér és focipálya; a szabadtéri erdei
tanterem; a háziállat-bemutató és a szintén 50 fõs böllérház,
amely jó hangulatú hagyományos disznóvágásoknak, vala-
mint kisebb családi és céges rendezvényeknek ad helyet;
valamint a parkolók szomszédságában idén februártól lát-
ható GULÁG-GUPVI állandó kiállítás. 

Az erdei iskolához tartozik még két tanösvény: a 3 kilo-
méteres vadászati Õzike tanösvény, valamint a 7 kilométeres
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Nemzeti érték lett a Harangodi Erdészeti
Erdei Iskola

Magyarország kormánya kiemelt figyelmet fordít a
hazai, nemzeti értékek, különlegességek védelmére.
„A »hungarikum« a magyarság csúcsteljesítményét je-
lölõ gyûjtõfogalom, amely olyan megkülönböztetésre,
kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra
jellemzõ tulajdonság, egyediség, különlegesség és mi-
nõség. A hungarikummá nyilvánítás alulról építkezõ,
többlépcsõs folyamat, melyet bárki kezdeményezhet a
megfelelõ formanyomtatvány benyújtásával.” 
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erdészeti Pagony tanösvény, melyen végigsétálva a látogató
megismerheti a különbözõ korú akácosokat, nemes nyáraso-
kat, erdei fenyvest, vörös tölgyest, homoki tölgyest, vízparti
növényzetet, valamint a homokpusztai életközösséget.

Az erdei iskola egy- és többnapos programjait óvodák, álta-
lános és középiskolák veszik igénybe elsõsorban Nyíregyháza
és környékérõl, de érkeztek már csoportok Szegedrõl, Buda-
pestrõl, Egerbõl, Debrecenbõl, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
több településérõl és az országhatáron túlról, Erdélybõl is. 

Együttmûködési megállapodás keretében az erdei iskola
gyakorlóhelyül szolgál a Nyíregyházi Egyetem tanár- és ag-
rárképzésében részt vevõ hallgatóknak. Az erdei iskola ki-
emelkedõ partnerei a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József
Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziuma, az Országos Er-
dészeti Egyesület, a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület és a Keleti-Turul Íjász Egyesület. Az erdei iskolá-
ban és az egész turisztikai központban az ellátásról és a há-
zias ételekrõl a méltán híres Napkelte Panzió gondoskodik.

Az erdei iskola életkornak és évszaknak megfelelõ prog-
ramokkal várja egész évben a gyermekcsoportokat és a ta-
nulni, szabadidejüket hasznosan és értelmesen eltölteni kí-
vánó vendégeket. Az elismert szakemberek által tartott
változatos és színes programok során a gyerekek megismer-
kedhetnek az erdõvel mint életközösséggel, az erdõ és em-
ber kapcsolatával és az erdész munkájával. 

Az idõsebb gyerekek az erdõ és klíma kapcsolatával, az
erdõgazdálkodás alapjaival, az erdõ vadjával, az ember és a
vadászat történetével, a vadgazdálkodással, a természetvé-
delem fontosságával, a bölcs hasznosítás és a természettel
való gazdálkodás alapelveivel és szükségességével, a fenn-
tartható fejlõdés kérdéseivel, a felelõs állattartás szabályai-
val ismerkedhetnek. 

A programban részt vevõk erdei séták, túrák során találkoz-
hatnak az erdõ növény- és állatvilágával, megismerkedhetnek
az erdõ- és vadgazdálkodás alapjaival. Vadászkutya-bemutatón
szerezhetnek ismereteket a hazai vadászkutyafajtákról, az em-
ber és kutya kapcsolatáról, a vadászkutyák szerepérõl és hasz-
nálatáról, kiképzésük rejtelmeirõl. 

Megismerkedhetnek a hagyományos vadászati módok
közül az íjászattal, melyet a gyakorlatban ki is próbálhatnak
3D pályán, élethû vadfigurákon. Találkoznak a solymászat-
tal mint õsi vadászati móddal, amely a Világörökség része.
Solymászbemutató alkalmával testközelbõl ismerkednek a
gyerekek a legimpozánsabb és legnagyobb vadászatra hasz-
nált ragadozó madárral, a szirti sassal. 

A reggeli háziállat-gondozások alkalmával megismerik
õshonos háziállatainkat és megfelelõ gondozásukat. A ter-
mészetben tartott rendhagyó történelemóra keretében a GU-
LÁG-ra elhurcoltak szomorú sorsát ismerhetik meg. A va-

don élõ állatok és növények közvetlen megfigyelése során
megtapasztalják a felfedezés és a tapasztalati tanulás örö-
mét. Bagolyköpetet boncolnak-elemeznek, növényeket ha-
tároznak, rajzolnak, festenek, az erdõben található lehullott
levelekbõl, ágakból, gallyakból, kéregbõl, termésekbõl, to-
bozból, mohából stb. alkotnak képeket, építményeket, me-
lyeket a földön hagyva az erdõ idõvel újrahasznosít. 

Trófeákkal, vadászfegyverekkel, vadászati eszközökkel
ismerkednek. Vadnyomokat figyelnek, vadra lesnek az er-
dõben. Megtanulják felismerni a leggyakoribb erdei ehetõ
és mérgezõ növényeket. Elsajátítják a tûzgyújtás szabályait,
valamint az elemi túlélési ismereteket. 

A Harangodi Téka táborban és környezetében megismer-
hetik a vízi, vízparti élõvilágot és homokfüves pusztát, a fa
építészeti mûvészeti felhasználásának különbözõ módjait,
ürgét lesnek. Megtapasztalják a természet nyújtotta ökoszisz-
téma-szolgáltatások, források és alapanyagok jelentõségét.
Megtanulják a természettel való békés együttélés szabályait. 

A szabadidejüket egymással játszva, beszélgetve a friss le-
vegõn, a szabadban töltik egészséges mozgással (tévé, szá-
mítógép, telefon nélkül). Számháborúznak, bújócskáznak,
vagy egyszerûen csak szemlélõdnek az erdõben, közben ren-
geteget tanulnak, és feledhetetlen élményeket szereznek. 

Az ötnapos program záróakkordjaként az általuk gyûjtött
rõzsével felfûtött kemencében saját maguk formálta cipót süt-
nek, melyet hazavisznek magukkal a megszerzett tudás és

élmények mellé útravalóul. Mindeközben a természettel és
egymással szembeni tiszteletet, türelmet, megértést és tole-
ranciát tanulnak, belátják, hogy az ember a természet része,
és az erdõ egy csodálatos hely, testünk-lelkünk patikája.

A fent leírtak jól szemléltetik, milyen értéket képvisel az
erdei iskola intézménye, és miért került be a Napkori Erdõ-
gazdák Zrt. Harangodi Erdészeti Erdei Iskolája a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba mint nemzeti érték. Cé-
lunk, hogy megkezdett utunkon továbbhaladva a többi
erdészeti erdei iskolával együtt kiemelkedõ nemzeti érték-
ként ismertessük el minõsített erdészeti erdei iskoláinkat. 

Írásunkkal arra buzdítjuk a többi erdészeti erdei iskolát, hogy
kezdeményezzék saját intézményük megyei értéktárba való be-
kerülését, ezáltal az évtizedek óta magas színvonalon mûködõ
erdészeti erdei iskolák egész rendszere kiemelkedõ nemzeti ér-
tékké, akár hungarikummá válhat, amely a jövõben talán több
elismerést és nagyobb megbecsülést válthat ki nemcsak szak-
mai berkeken belül, hanem a döntéshozók körében is.

Domina Norbert
turisztikai és közjóléti ágazatvezetõ,

Napkori Erdõgazdák Zrt.
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