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Az Erdõk hete programsorozatához
kapcsolódóan tanösvény avatása tör-
tént a Deseda-tó északkeleti partján. A
Kaposvári Erdészet által létrehozott két
kilométeres tanösvényen tíz tábla mu-
tatja be az erdõ élõvilágát, az erdészeti
munkát. A több mint kétmilliós – jórészt
pályázati – pénzbõl jutott egy szabadté-
ri tanterem kialakítására is, melyben
akár egy teljes iskolai osztály is kényel-
mesen helyet foglalhat, mentesülve az
idõjárás viszontagságaitól. 

A desedai parkerdõben korábban ki-
alakított arborétum, erdei tornapálya és
játszótér mellett az új tanösvény tovább
gazdagította a szabadidõ kellemes és
hasznos eltöltésének a lehetõségét.

A tanösvényt Nádas József, az ÁESZ
kaposvári igazgatója, és Major László
erdõmûvelési osztályvezetõ adta át az
érintett három település – Kaposvár,
Magyaregres és Somogyaszaló – polgár-

mestereinek és lakóinak. A gyönyörû

idõben kilátogató mintegy száz iskolás

és óvodás gyerek rögtön használatba is
vette a tanösvényt, dr. Takács László
erdõmérnök vezetésével, kellemes séta
keretében ismerkedtek az új létesít-
ménnyel.

* * * *
Október 28-án Mikében, az egykori

Festetich kastély parkjában új parkerdõt
adott át a község lakóinak dr. Gyenesei
István, a megyei közgyûlés elnöke és
Barkóczi István, a SEFAG Rt. vezérigaz-
gatója. A 12 millió forint pályázati
pénzbõl megvalósult létesítmény elsõ
része a Lábodi Vadászerdészet szakem-
bereinek – elsõsorban Bogdán József
igazgató és Füsi Balázs ágazatvezetõ –
munkáját dicséri.

A parkerdõt, üzemeltetésre a község la-
kói nevében Tóth Árpád polgármester vet-
te át, majd a község kisiskolásai sváb ha-
gyományokból összeállított mûsorral ked-
veskedtek a szép számú közönségnek.

* * * *

Ugyanezen a napon ünnepelte tíz
éves fennállását a sziágyi Erdei Iskola.
Az iskola múltját, létesítésének körül-
ményeit az alapító igazgató, Horváth
József ismertette, míg a jelenrõl és a ter-
vezett jövõrõl Bogdán József beszélt.
Résztvett a megemlékezésen dr. Gyene-
sei István, a megyei közgyûlés elnöke
és Barkóczi István, a SEFAG Rt. vezér-
igazgatója is, melyen a lábodi iskola ta-
nulói, a természetrõl írott versekbõl, da-
lokból összeállított mûsort adtak elõ.

Az alapítás óta új tanteremmel, sza-
badtéri foglalkoztatóval bõvült, már
idõjárásbiztos úton megközelíthetõ, vil-
lamos hálózattal is ellátott iskola tíz
évének fontos eseményeit Detrich Mik-
lós fotóiból készült tablókon követhet-
ték a jubileumi ünnepség résztvevõi.
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