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A Duna-Tisza közének egyik legszebb
homokpusztai tölgyes ligeterdejében ad-
ták át 2003-ban a Vackor vár Erdei Isko-
lát. A KEFAG Zrt. beruházásával épült,
minden igényt kielégítõ, impozáns, az
organikus építészet stílusjegyeit hordozó
épületegyüttes 46 fõs, kétcsillagos szállo-
dájában 9 db négyágyas és 4 db kétá-
gyas, fürdõszobával ellátott szobák vár-
ják az idelátogatókat. Az épületeken kí-
vül játékvár, erdei tornapálya, kézi-, fut-
ball- és kosárlabdapálya is található. Az
ötéves évforduló alkalmából szép szám-
ban összegyûlt vendégeket Kiss Béla ve-
zérigazgató köszöntötte. Ezután Kiss Já-
nos, az FVM Természeti Erõforrások Fõ-
osztályának vezetõje méltatta azt a folya-
matot, melyet az erdészek az ország
egész területére kiterjedõen a hasonló
célt szolgáló beruházásokkal folytatnak.
Madácsi Sándor, az Észak-Kiskunsági Er-

dészet vezetõje az iskola létrehozásának
körülményeirõl beszélt. Ormos Balázs,
az OEE fõtitkára az Egyesület erdészeti
erdei iskolák Szakosztályának tevékeny-
ségén keresztül méltatta a létesítmények-
ben kifejtett szakmai munkát. Reményé-
nek adott hangot, hogy az állam részérõl
nem szûnik meg a közjóléti beruházások
forrása. Vajda Rudolf, a Vackor vár igaz-
gatója a gyerekek rajongásáról, a termé-
szet iránti fogékonyságáról és néhány ka-
land felidézésével a hétköznapokról be-

szélt. Hajdu Balázs, az egyik legtöbbet itt
táborozó gyermek olvasta fel gondola-
tait: „tanultunk kenyeret sütni. Agyagoz-
tunk, tarsolyt készítettünk, kunyhót épí-
tettünk, íjászkodtunk, lovagoltunk, ko-
csikáztunk, meglestük az állatokat, bá-
multuk éjszaka a csillagokat, hallgattuk a
hozzá tartozó mesét.” Még leírni is sok,
hát még mindezt átélni.

Kiss Béla vezérigazgató és Szabó
Tibor termelési vezérigazgató-helyettes
ismertette az ünnepségre kiírt pályáza-
tok eredményét és átadta a díjakat.

Makra Zsuzsannának, az iskola gaz-
dasági vezetõjének gondolatai zárták a
hivatalos ünnepséget. Ezután Vajda
Rudolf a terepen mutatta meg az egyes
létesítményeket, majd dr. Bondor Antal,
a KEFAG Zrt. igazgatóságának elnöke
pohárköszöntõjével kívánt további
eredményes munkát.

Ötéves a Vackor vár a nyíri erdõben
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