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A Somogyszobon mûködõ Mocz és Társa Magánerdé-
szet Kft. 1996. december 1-jén alakult, fõ tevékenységi
köre a teljes körû erdõgazdálkodási termék-elõállítás
és erdõgazdálkodási szolgáltatás. A vállalkozás közel
1000 hektáron bejegyzett erdõgazdálkodó, és további
mintegy 6000 hektáron foglalkozik erdészeti szakirá-
nyítással. 

2007-ben határoztuk el, hogy az erdõk közjóléti szerepé-
nek erõsítésében is szerepet kívánunk vállalni, így elindítot-
tuk erdei iskola programunkat, megkezdtük a szükséges in-
frastruktúrák kialakítását. Elsõként az összesen 97 informáci-
ós felülettel rendelkezõ tanösvény-szakaszok és egy Pihenõ-
ház létrehozására került sor. Azóta folyamatosan történik az
alapok lerakása, a további tervek megvalósítása. 

Mostanra készültek el az Erdészeti Erdei Iskola és Oktatási
Központ fontos bázis épületei, az újonnan épült központi épü-
let és a megújult Vackor Pihenõház. A létesítmények ünnepé-
lyes átadására 2012. július 20-án került sor. Soltész Miklós, az
Emberi Erõforrások Minisztériumának szociális, család- és ifjú-
ságügyért felelõs államtitkára vágta át a nemzeti színû szalagot
az új épületnél. 

Az Erdészeti Erdei Iskola és Oktatási Központ fõ épületé-
nek beruházása az Európai Unió és a Magyar Köztársaság
Kormánya által, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
LEADER Fejezetének keretében igénybe vehetõ támogatás
segítségével valósult meg. Az épület 34 474 223 Ft támogatás-
sal készült el. A Vackor Pihenõház megújulása a Mocz és Tár-
sa Magánerdészet Kft. saját finanszírozásában történt meg.

Az ünnepélyes megnyitón László Diána, a magánerdészet
ügyvezetõ igazgatója köszöntötte az egybegyûlteket. 

Mocz András, a Mocz és Társa Magánerdészet Kft. tulajdo-
nosa a magánerdõ közjóléti szerepérõl beszélt, hangsúlyozva
a gyermeküdültetés fontosságát. Kérte a döntéshozók segít-
ségét a források elkülönítésére, amelyet gyermekeink üdülte-
tésére lehet felhasználni.

Hangsúlyozta, hogy Európában és a világon mindenütt
szükséges az óvodás és iskolás korosztály számára biztosí-
tani legalább az egyszeri nyári táboroztatást. Továbbiakban
megköszönte a tervezõk és kivitelezõk munkáját, és min-
dazok segítségét, akik részt vállaltak a program megvalósí-
tásában. 

Soltész Miklós államtitkár beszédében kiemelte, hogy
egy erdei iskola megnyitóhoz kapcsolódó ünnep lendületet
ad egy közösségnek, egyúttal üzenete is van. Az iskola le-
hetõséget ad a nagyvárosi gyerekeknek arra, hogy megis-
merkedjenek az erdõ tiszteletével és szeretetével. Úgy véle-
kedett, az itt szerzett ismeretek a késõbbiekben is hatással
lesznek a fiatalokra. Meggyõzõdéssel állította, hogy a ma-
gyar vidék feltámasztásában kulcsfontosságúak a hasonló
kezdeményezések. Ez összhangban áll azzal a törekvéssel,
miszerint a somogyszobi Erdészeti Erdei Iskola és Oktatási
Központ fontos bázis kíván lenni a térség környezeti és er-
dészeti nevelésben. 

Az oktatási központot Mocz András és felesége, Moczné
Szabó Erika az egykori iskola helyén álmodta meg. 

Eller János, Somogyszob község polgármestere méltatta a
beruházásokat és kiemelte az erdei iskola faluban betöltött
szerepét, továbbá történelmi áttekintést adott az ingatlan
elõdjérõl, amely valamikor katolikus népiskola volt.  

A régi épület menthetetlenné vált, Rónay György szavai
szerint azért, mert: 

„Ott, ahol Isten megengedi, hogy valami összetörjön, 
csak azért teszi, mert ott valami újat akar teremteni.”
Végül a polgármester úr meglepetésként a házigazdának

az erdei iskola helyén álló katolikus iskola arhív fotóját aján-
dékozta.

Ezután a somogyszobi általános iskola diákjainak mûsora
fokozta az ünnepi hangulatot.

Az impozáns építmény megtekintése után az ünnepélyes
átadó folytatásaként megnyitásra került a hangulatos erdei
környezetben épült Vackor Pihenõház is. A pihenõháznál
Rajnai Virág Éva, az erdei iskola vezetõje Mikszáth Kálmánt
idézte: 

„Aki az erdõ fáitól, a zuhogó pataktól és a vándorló fel-
hõktõl kéri kölcsön a gondolatokat, az nem is fogy ki soha
belõlük.” 

A magánerdészet dolgozói is azt szeretnék, ha a hozzájuk
ellátogató gyerekek az erdõ fáitól kérnék kölcsön a gondola-
tokat, megismernék az erdõ varázslatos világát, életközössé-
gét, az erdõért és a benne élõ vadért munkálkodó erdész és
vadgazdálkodó tevékenységét.

Programjaink felölelik többek között az erdei életközösség,
az erdõ és klíma, a fenntartható erdõgazdálkodás, a vadgaz-
dálkodás, az erdész munkája, a népi hagyományismeret és az
õshonos vad- és háziállatfajták megismerése témaköröket. 

Az iskola egész évben, a szünetek, a nyári vakáció és a ta-
nítási idõ alatt is programot kínál jelenleg az általános iskolás,
óvodás, késõbb pedig a középiskolás csoportoknak. 

A nap emlékére, a pihenõház mellett egykor álló vackorfa
helyére Eller János és László Péter, a magánerdészet erdõmû-
velési ágazatvezetõje elültettek egy fiatal vadkörtefát.

A létesítményeket Borza Miklós atya, Somogyszob plébá-
nosa áldotta meg, hogy azok valóban az ide látogatók testi-
lelki épülését szolgálják.

Az oktatási központ kétszintes, központi fûtéssel ellátott
épület, amely 50 fõ befogadására alkalmas, 4 db 10-10 ágyas
szobával, 50 m2-es étkezõvel, és külön tanári szobákkal áll az
ide látogatók rendelkezésre. 

Az erdei iskola 2 ha-os kertjében kültéri foglalkoztató ad
helyet a szabadtéri oktatásra, kézmûves foglalkozások meg-
tartására. Az udvaron 250 folyóméter hosszú sétaút vezeti
körbe a látogatót az erdõ életét és erdészethez köthetõ tevé-
kenységeket bemutató Erdei Iskola Tanösvényen. A tan-

Somogyszobra hív az erdõ
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ösvény részeként hangulatos dísztó került kialakításra, amely
alkalmas a vízi élõvilág bemutatására. 

A jövõben a gyerekek mozgásigényének kielégítésére el-
készül egy focipálya és egy tornaösvény, valamint fûszer-
gyógynövény kert segíti majd az ismeretek bõvítését. A fõ-
épület melletti épületben zárt téri foglalkoztató helyiség és
egy kiállítás is helyet kap majd.

A Vackor Pihenõház 4, 8 és 10 férõhelyes, saját fürdõszo-
bával rendelkezõ szobákkal, 7 férõhelyes külön vizesblokkos
nyári szállással, 40 fõs étkezõvel, két kilátóval, fedett kültéri
foglalkoztatóval, bográcsozási- és sátorozási lehetõséggel és
játszótérrel várja a vendégeket. 

A pihenõház nem csak egyik szálláshelye lesz az erdei iskolá-
nak, hiszen innen indul a 6 km hosszú Vackor Erdei Tanösvény,
amelynek bejárásakor megismerkedhetünk az erdei viselkedés
kultúrájával, az erdõ növény- és állatvilágával, az erdõ fejlõdésé-
vel. A tanösvény bevezetõ szakasza a Keresztutat jeleníti meg.

Szintén a ház közvetlen környezetében található az alko-
nyati vadlesek színhelye, a 20 hektáros vadaspark.

A Vackor Pihenõháztól az erdészeti magánúton érhetõ el a
Mocz és Társa Magánerdészet Kft. Esküvõ és Rendezvényter-
me és a Hárs Fogadó, valamint az erdei iskola program fontos
helyszíne a csemetekert, ahol a nagyobbak megismerkedhet-
nek majd az erdészeti szaporítóanyag-termelés folyamatával.

További oktatási helyszín a Somogyszobon található ma-
jorság, ahol õshonos magyar háziállatok bemutatóját láthat-
ják a gyerekek.

Az erdei iskola keretein belül térítésmentesen vehetnek
részt a csoportok a somogyszobi tájház, Vilma-ház megtekin-
tésében, valamint az ott zajló kézmûves foglalkozásokon, fel-
kereshetik a nagyatádi termál és strandfürdõt, lovaskocsiz-
hatnak, a helyszínek közötti közlekedéshez pedig rendelke-
zésre állnak az iskola kerékpárjai és autóbuszai.

Közjóléti beruházásainkkal hozzájárulunk a magánerdõ
rekreációs szerepvállalásához. Folyamatos célunk a magá-
nerdõ-gazdálkodás mûködõképességének javítása, társadal-
mi szerepének bõvítése. 

Somogyszobra hív az erdõ! Gyere!
Mocz András, Rajnai Virág Éva
Mocz és Társa Magánerdészet Kft.

A barcsi DUNAKER
KFT. közel két évtize-
de szorgalmazza az
akác fafaj és a belõle
készült termékek
megismertetését, nép-
szerûsítését és piaci
elismertetését.

Új fejlesztésükkel
hasznos és szép távla-
tot kívántak nyitni a
magyarországi játszó-
tereket külföldrõl elá-
rasztó fém, impregnált
fenyõ és mûanyag ját-
szóeszközök mellett. 

A szabadtéri játé-
kok alapanyaga elsõ-
sorban akác, mely
mint „magyar fa” él az
európai emberek tu-
datában.

Az alakzatok és dí-
szítések hangulatát ha-
zai mûvész hangolta, a
szerkezetek gyártható-
ságát és mûködõképességet magyar mérnök tervezte, s a szelle-
mi terméket magyar munkáskezek építik élvezhetõ valósággá.

Így áll össze a MAGYAR TERMÉK, melynek gondolatiságá-
ért és megvalósításáért az országos pályázaton a Kiírók Taná-

csa döntése alapján a 2012. évben a vállalat elnyerte a Ma-
gyar Termék Nagydíj® kitüntetõ címet.

Az ünnepélyes díjátadásra a sajtó nyilvánossága elõtt 2011.
szeptember 4-én került sor az Országházban.

Magyar Termék Nagydíjas a DUNAKER Kft.




