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A Környezet és Energia Operatív Prog-
ram keretein belül meghirdetett „Az er-
dei iskola és óvoda hálózat infrastruk-
turális fejlesztése” pályázat keretében a
KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari
Zrt. vissza nem térítendõ támogatást
nyert a Vackor Vár Erdei Iskola infrast-
rukturális fejlesztése, valamint a kap-
csolódó tananyagfejlesztés és ezzel az
erdei iskola szolgáltatás színvonalának
növelése és a hatékonyabb környezeti
nevelés érdekében.

Köszöntõ beszédet mondott Nagy
András, az MFB Zrt. Agrár-vagyonkeze-
lési Igazgatóság vezetõje, Sulyok Fe-
renc, a KEFAG Zrt. vezérigazgatója, aki-
nek beszédébõl idézünk:

Az erdei iskola fennállásának nyolc
éve alatt regisztráltan 22 ezer fõt fogadott.
„A csoportok zöme a Dél-Alföld régióból
érkezik, de jelentõs igénybe vevõk a bu-
dapesti iskolák is. 120 intézménybõl

(óvoda, iskola) voltak csoportok az or-
szág különbözõ területeirõl (Bács-Kiskun
megye több települése, Budapest több is-
kolája, Pécs, Miskolc, Sopron, Székesfe-
hérvár, Csongrád, Hódmezõvásárhely
stb). Több iskola évrõl évre visszajár egy
adott idõpontban, ill. sokan szervezik ide
a nyári iskolai táborukat is. Rengeteg diák
fogékonnyá vált – az általuk adott név
szerinti kórra – a „Vac-kórság”-ra.

Mindebbõl jól látható, hogy az el-
múlt évek során „önmagunkat kinõt-
tük”. Még a 2009. év során a Környezet
és Energia Operatív Programon belül
meghirdetett „Az erdei iskola és óvoda
hálózat infrastrukturális fejlesztése” pá-
lyázati eljárás keretében a KEFAG Zrt.
„A Vackor Vár Erdei Iskola infrastruktu-
rális fejlesztése, valamint a kapcsolódó
tananyagfejlesztés során az erdei iskola
szolgáltatás színvonalának növelése a
hatékonyabb környezeti nevelés érde-
kében” pályázott, és ennek eredménye-
képpen 30 962 255 Ft összegû, vissza
nem térítendõ támogatást nyert.

A pályázati fejlesztés fõ célkitûzései
a következõk voltak:

– a természetvédelem és a környezeti
nevelés erõsítése, terjesztése, alapértékei-
nek minél szélesebb társadalmi körben
történõ megismertetése, a biológiai sok-
féleség és a természeti környezet megõr-
zéséhez, gazdagításához szükséges társa-
dalmi tudatosság szintjének növelése;

– az infrastrukturális háttér javítása a
hatékonyabb környezeti nevelés érdeké-
ben, az élményszerû, közvetlen termé-
szet megismerés feltételeinek javítása;

– a természethez való kötödés
hosszú távú megõrzése;

– a természeti erõforrások hatéko-
nyabb és takarékosabb használatának
megvalósítása;

– a látogatók iskolához való hosz-
szabb távú kötõdésének kialakítása, a
pénzügyi fenntarthatóság biztosítása.

A fejlesztés eredményeként megépí-
tésre került egy 84 m2 alapterületû épü-
let, benne 2 db foglalkoztató és önálló
vizes blokkok (szabadból nyíló bejára-
tokkal kialakított fiú-, leány- és mozgás-
korlátozott WC és egy öltözõ zuhanyzó-
val). Napkollektorok kerültek üzembe
helyezésre az iskola épületein, a hasz-
nálati meleg víz energiatakarékos elõál-
lítására.

Speciális, tematikus terepi és termi
bemutatóeszközök (madárhang-sípok,
erdészkések, tûzcsiholók, íjak-nyílvesz-
szõk, vesszõfogók, meteorológiai esz-
közök, keresõ távcsövek, tájoló, éjjellá-
tó, távolságmérõ, könyvek) kerültek
beszerzésre, illetve elkészült korszerû
és oktatási szempontból kiválóan hasz-
nálható, egységes oktatási dokumen-
tum (munkafüzet és CD). 

Külön köszönet: Madácsi Sándor er-
dészetvezetõnek, Vajda Rudolfnak, az
erdei iskola felelõs vezetõjének, Makra
Zsuzsannának az iskola korábbi gazda-
sági vezetõjének, Vörösváczki Móniká-
nak, az arborétum- és erdeiiskola-foglal-
kozás vezetõjének, Sipos Istvánné közjó-
léti referensnek, Szegedi Máté mûszaki
osztályvezetõnek és minden korábbi és
jelenlegi munkatársnak, akik közvetle-
nül vagy közvetve kivették részüket a
fejlesztés sikeres megvalósításából.”

Ezután Szabó Lajos, az OEE Erdészeti
Erdei Iskola Szakosztály titkára méltatta
a szakosztály tevékenységét, és kérte
Nagy András igazgatót, hogy a lehetõ-
séghez képest a források elosztásakor az
elhangzottakat vegyék figyelembe. 
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