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Befejezõdött a 30 gyerek fogadására al-
kalmas Domszky Pál Erdészház Erdei
iskolájának bruttó százmillió forintos
fejlesztése. A projekt keretein belül
épületek felújítására és akadálymentesí-
tésére, oktatási eszközök beszerzésére
és szakemberképzésre nyílt lehetõsége
a Börzsönyben 65 290 ha állami erdõ és
a hozzá kapcsolódó egyéb területen
gazdálkodó Ipoly Erdõ Zrt.-nek.

A Domszky Pál Erdészház Erdei is-
kolája mind infrastrukturálisan, mind
pedig a szolgáltatásaik tekintetében
megújult. A szolgáltatás szakmai-tartal-
mi feltételeinek támogatásával a hagyo-
mányõrzés és a környezeti nevelés ha-
tékonyabbá válik. Ennek eredménye-

ként a résztvevõk, a jövõ generáció kör-
nyezettudatossága és – a hagyományok
megismerésével – azok tisztelete javul.
Ez hosszú távon hozzájárul a fenntart-
ható életmód sajátosságainak megisme-
réséhez és elfogadásához. 

Minden tanévben általános iskolások
százai várják izgatottan azokat a napo-
kat, melyeket az erdei iskolákban tölte-
nek. Sokuknak ezek az elsõ igazi ta-
pasztalatai az erdõrõl; az itt szerzett tu-
dást és emlékeket szeretettel õrzik.
Fontos, hogy a gyermekek már fiatal
korban elkötelezzék magukat a környe-
zeti fenntarthatóság mellett, és a múlt
gyakorlatát maguk mögött hagyva,
megpróbáljanak harmóniában élni a
természettel. Mindez annak érdekében
is jelentõs, hogy a földi javaikat ne sajá-
títsák ki maguk számára, hanem hagy-
ják örökül unokáiknak. 

A Domszky Pál Erdészház Erdei Is-
kolája – melynek fõ funkciója, hogy se-
gítse a fiatal korosztály környezeti ne-
velését, és ezáltal elõsegítse a természet
és az ember harmóniában való együtté-
lését – 2008. november 5. óta minõsített
erdei iskolaként és nyári táborként mû-
ködik. A szolgáltatásokat igénybe vevõ
csoportok félnapos, egynapos, vagy
akár egyhetes program keretében is-
merkedhetnek meg az erdõvel, vala-
mint a különbözõ népi kézmûves mes-
terségekkel. 

A nagy volumenû felújítási és infra-
strukturális fejlesztési munkálatoknak
köszönhetõen az erdei iskola program-

jain résztvevõk kényelmesen, az iskola
maximális kihasználtsága mellett, kör-
nyezettudatosságra ösztönzõ területen
ismerkedhetnek meg a térséggel. A pro-
jekt keretében beszerzésre került esz-
közök hozzájárulnak a programok aka-
dálytalan lebonyolításához és újabb
programok szervezéséhez. A beszerzett
új eszközök élményszerûbbé teszik az
erdei iskolai programokat. A fazekas
kemence, az aszaló asztal, a szövõszék,
a gyertyaöntéshez, borászathoz szüksé-
ges eszközök csak részletei a megújult
kézmûves palettának, amely a népi
mesterségek bemutatását és kipróbálá-
sát teheti örök emlékké a gyerekeknek.
A természetvédelmi programokon a vad-
állomány megfigyelésére alkalmas esz-
közök kerültek beszerzésre. A helyszí-
nek közötti közlekedés, gyors és kör-
nyezetbarát megoldására a kerékpárok
beszerzése jelentõs mértékben hozzájá-
rul.

További információk:
Mizik András – kereskedelmi és in-

novációs fõmunkatárs, 
Tel.:+3620/468-7185

Erdei iskola uniós támogatással

Megújul...
Uniós támogatásból Erdei Iskolai In-
frastruktúra fejlesztésre nyert a gyõri
székhelyû Kisalföldi Erdõgazdaság
Zrt. 34,5 millió forint uniós támogatást
a KEOP - 3.3 0/09 jelû kiíráson az Új
Széchenyi Terv keretében. A nettó 38
millió forintos összköltségvetést meg-
haladó beruházásból megújul az erdei
iskolának otthont adó épület, és lehe-
tõség lesz számos új eszköz beszerzé-
sére is. A már több mint 15 éves múlt-
tal rendelkezõ Ravazdi Erdei Iskolai
Oktatóközpontot az országban egye-
dülálló módon egy erdõgazdaság és
egy felsõoktatási intézmény közösen
hozta létre, és azóta is közösen mû-
ködteti. Az Erdõgazdaság fõ feladata
az infrastruktúra és a szakmai háttér

biztosítása, míg a Nyugat Magyaror-
szági Egyetem az oktatás színvonalát
garantálja. 

Hamisítják  
Egy szlovák jármûben mintegy kéte-
zer, az eredetire megtévesztõen hason-
lító, hamis motoros láncfûrészt találtak
a pénzügyõrök Vámosszabadi térségé-
ben. Az 1920 kisgép értéke 192 millió
forint – közölte a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV). A járõrök a 14-es
fõúton ellenõrizték a jármûvet, és mi-
vel a fuvarokmányokon nem szerepelt
az áru konkrét megnevezése, a konté-
ner felnyitása és tételes vámvizsgálata
mellett döntöttek. A rakományban ta-
lált láncfûrészek külsõ kialakítása és
megjelenése egy védjegyoltalom alatt

álló termékkel volt azonos, így az al-
kalmas a vásárlók megtévesztésére. A
pénz-ügyõrök a láncfûrészeket lefog-
lalták és ismeretlen tettes ellen áru ha-
mis megjelölésének gyanúja miatt eljá-
rást indítottak… A pénzügyõrök és pén-
zügyi nyomozók közösen ellenõriztek
a közép-dunántúli régióban egy üzlet-
hálózat több üzletében. Az ellenõrzés
alkalmával összesen 2 millió forint ér-
tékû, 109 motoros láncfûrészt és 5 mo-
toros fûkaszát foglaltak le, áru hamis
megjelölése, illetve szabálysértés elkö-
vetésének gyanúja miatt.

(ForestPress)
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