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AKTUALITÁSOK, ESEMÉNYEK

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.




