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AMlKoR EZEKET A SOROKAT oLVASSAK, HETEKEN grLÜL MINDEN lsKolÁanru grxo-
szoNT A ruvÁRl SZÜrurr. A GYEREKEK BlzoNyÁnn uÁn NAGYotrt vÁRJÁK, HoGY xnÉrÁ-
VAL ,,FELVÉsHESSÉK" AZr A BlZoNYoS NYoLC BrrŰr n rÁsLÁRA, AMELYEKRE n vÉcsŐ
VlSSZAszÁtvtlÁr-Ás sonÁN VlSSZArrlÉ FELKSnÜL A FEt-xtÁlrÓl EL, AZ Ó, AZ l, A CÉ, AZ
Á, A RÁ, aZ A, VALAMINT LEGVÉcÜL A VÉ nrrŰ. EKKon n roBBSÉcÜx nnÁR TUDJA, HoGY
MERRE FOGJA rolrErut EZT 

^ 
PÁR, SZABAosÁccnL ,,ÉDESíTETT'' HÓruAPoT. AKADNAK

xÖzrÜK, AKlK NEM A vftpnRToK MELLETT, HANEM SoKKAL ttrtxÁBB AZ rnocjK MÉlyÉr'r
LELNEK ,,MENroÉKRE''. 

^Z 
AL-ÁBBIAKBAN EGY lLYEN ERDE| ,,oÁZlsT" MUTATUNK BE...

Lengyel-AnnafÜrd a Tolnai-hegy-
hát déli részén, az egykori Apponyi
gr fok kedvelt ÜdÜl helvén, Lengyel
kozség szélén helyezkedik el. A ko-
zel 100 hektáros - természetszeríí
erd gazdálkodási m dszerrel ke-
zelt - parkerd kozepén, oreg bÜkkok

22 ttAGYAR VADÁszlnp

árnyékában találhat az AnnaForrás,
amely a K ris-volgyi patak - és azon
keresztÜl az erd vel korÜlvett pihe-
n t - természetes vízellátását bizto-
sítja. A volgyet ma a Gyulaj Erdészeti
és VadászaLi Zrt. kezeli. A parkerd
kozepén helyezkedik el az erd gaz-

daság által Üzemeltetett Turisz|ikai
és Természetismereti Kozpont és Er-
dészeti Erdei lskola.

Az'lB00-as években a Gr t Apponyi
család kedvelt kirándul helye volt
a kas|élyhoz kozel es volgy, mely-
nek mai neve AnnatÜrd . A fÜrd el-



nevezés a mai napig iható, triss vizű
forrásra épÜlt gőzfŰrdőre utal, ahol
a többi között a reumás betegség-
ben szenvedő grót Apponyi Sándor
Felesége is gyógyult - meséli ven-
déglátónk, Szegedi Viktória közjóléti
referens, a komplexum munkatársa,
aki 2009 óta dolgozik itt.

Jelenleg két épÜlet található Anna-
fÜrdőn. Az Erdészeti Erdei lskola,
mely kulcsos házként is tunkcionál,
továbbá egy hat térőhelyes vendég-
ház. KEoP európai uniós pályázat
seg ítségével korszerűsítették, átépí-
tették a létesítményeket és a többi
között egv új programadó helyszín-
nel is bővítették, a szen|kúti kunyhó-
okoházzal, amelyet 2o1o őszén adtak
át a látogatók számára. Utóbbi az
iskolától kicsit Lávolabb, Kurd tele-
pÜlés irányába található. A több mint
száz éves, vályogból készÜlt épÜlet
szigetÜzem módban Üzemel. Ez any-
nyit jelent, hogv kozművektől tÜg-
ge|lenÜl létezik. A villamosenergiáL
szélkerék és napelem termeli, azivó-
víz egy túrt kútbóljut az épÜletbe egy
sziva|tyÚ segítségéVel, a meleg vízről
pedig napkol lekLorok gondoskodnak.
A belső terek tűtését cserépkályha
és bÚbos kemence segítségével old-
ják meg. A keletkezett szennyvizeI
nádgvöké r-zónás szennyvíztisztító-
val kezelik, valamint tiSztítják meg.
lLt, a kÜlső proqramadó helyszínen
a kisparaszti gazdálkodást, a rég
hagyománvos élettormát szeretnék
megismertetni a gyerekekkel, ame-
lyet a zöld [echnológiákkal ötvöznek.

De ne távolodjunk el nagyon
a ,,központtól'', ejtsÜnk néhány szót
magáról az erdei iskola épÜletéről
is. A régi tÜrdő kiszolgáló épÜlete
- amely a háború után szolgálati la-
kásként is funkcionált - a Felújítást
követően, 2002-ban nyitotta mell
kapuit a kirándulni vágyók és erdei
iskolai csoportok előtt. A negyvenkét
Fő elszállásolására alkalmas ház kÜ-
szöbét átlépve az elő[érbe érkezÜnk,
ahol azonnal szembetaláljuk magun-
kat az információs pulttal, amelynél
a gyerekek és a turisták számára
kihelyezett kiadványok közÜl ma-
zsolázhatunk kedvÜnkre. SzemÜnket
szinte azonnal magára vonzza az itt
található sötétzöld, vadászmotívu-
mos cserépkálvha; ahogy vendég-
látónktól meg|udjuk, nem vagyunk
ezzel egyedÜl. (Az épÜlet tűtését
egyébként nyolc cserépkályha bizto-

sítja.) Jobb kéz telé indulunk tovább,
ahol egy nyolc térőhelyes, emeletes
ágyas szobába érÜnk. Visszator-
dulva, az előtérből több irányban is
tovább haladhatnánk: két mosdó is
nvílik innen, amelyeknél piciny táb-
lák hruják fel a figyelmet a víztaka-
rékosságra, itt található az emeletre
telvezető lépcső, illetőleg balra az
imént látott szobához hasonlaLos
lakrészbe toppanunk. Emellett egy
praktikusan telszerelL konyha, vala-
mint a hozzá |artozó éléskamra kap
helyet. Megjegyzendő, hogy az idelá-
togató vendégeknek - ha nem érik be
a választható menÜvel - lehetőségÜk
van önálló gasztronómiai,,akciókra''
is. A szakácsok ,,birodalmából'' nvílik
a nagyterem, amely benti foglalko-
zásoknak és közös étkezéseknek ad
helyet. A terem végén található egy
rövidke tolyosó, melyről két mosdó
nvílik.,,Zsákutcába'' érve visszasétá-
lunk az emeleti lépcsőhöz, majd ,,tel-
mászunk'' rajta' ltt egy négv- és egy
huszonkét ágyas szoba kap helyet,
amelyekhez egy-egy tÜrdő és egv
mosdó tartozik.

Az iskola épÜletét magunk mögött
hagyva, átmegyÜnk a részben vörös-
fenyő ronkökön álló vendégházhoz.
A bejáraton belépve ismét egy intor-
mációs pultnál találjuk magunkat. Egy
Üvegajtón keresztÜl egy hat térőhe-
lyes, apar|man jellegű szállásrészbe
érÜnk. Jobbra egy konvha |alálható,
balra pedig az étkező, amelyet gya-
korlatilag csupán csak egy pult kÜlö-
nít el. Továbbhaladunk és egy boltíves
átjárón a társalgóba érÜnk. A vendég-
szobák a bejárati ajtóval szemben
lévő kis közlekedőről nyílnak. Össze-
sen három darab - akadálymentesíEett
- ké|ágyas, pótágyazható szobával
várják a kirándulókat. TermészeLe_
sen itt is található emeleti ,,réSzleg'',
mégpedig nem is akármilyen. Lénye-
gében egy interaktív |ermésze[isme-
reti kiállítás bÚjik itt meg, ahol cudar
időben is sokat tanulhatnak környe-
zetÜkről a gyerekek. Például egv két
témában berendezett dioráma segít-
ségével nyerhe|nek bepillantást az
erdő élővilágába, illetőleg kÜlönféle
i l latdobozok segítségével lesztel heti k

szaglásukat. Ezek mellett rendeznek
itt időszakos programoka[, például
gombakiállítást is.

Miközben az épÜleLeket járjuk kör-
be, Szegedi Viktóriát a komplexum
nyújtotta kikapcsolódási lehetősé-
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gekr l taggatom. Mint mondja: min-
den korosztályt szívesen Fogadnak,
programjaikat az életkori sajátos-
ságokat figyelembe véve alakítják.
A természetismere[i és kornyezet-
védelmi toglalkozások nagV része
id járást l tuggetlen. Az el re kiala-
kított modulokat az erd kÜlonboz ,

évszakok által betolyásolt állapotai
[eszik változatossá. Tavasszal ked-
velt a nÖvényismereti- és a vadon él
állatok modul. Beszélnek a gyerekek-
nek az ehe| - és mérgez novények-
r l; el bbiekb l k stol t is tartanak.
Megemlítend , hogv a létesítmény-
hez tartoz vadaspark tavasszal bor-
jakkal és malacokkal b vÜl, ez pedig
azérL is ton|os, mert a fia|al látoga-
t knak hatalmas élmény a kozvetlen
[apasztalás. A vadasparkban egvéb-
ként vaddiszn kkal, dámmal, gím-
SZarVaSSal és muflonnal is találkoz-
hatnak a vendégek.

A torrást l a r ig haladva vízmi-
n ség vizsgálatoI szoktak végezni.
A gyerekek egv izgalmas teltede-
zésen vesznek részl: a gerinc[elen
él lények tajmeghatározásával és
számszerr]ísírésével kovetkeztet-
nek a víz min ségére. Egész évben
kedvelt program az okoházhoz Lar-
t gyalogos- vagV biciklitrlra, ahol

vályogot vetnek és perecet sÜtnek
a nebul kkal, mikozben megismer-
tetik ket a kisparaszLi gazdálkodás-
sal és a zoldtechnol giákkal. Aprop
kerékpár! A parkerdei kirándul knak
is lehet ségÜk Van a léresítménV hu-
szonhét biciklijének igénybevé|elére.
Rendszeresen karban[artott, Eerepen
j l használhat ,,járgányokr l'' Van
sz , amelyekkel az erdei utakon is
orom kozlekedni.

A kÜlontéle programok á[beszélése
után végÜl sz t ejtÜnk a vadászatr l is.

- Áttatánan mi a tapasz[alatuk: az
i[t megtordult gyerekek nyitottabbak
a vadászattal kapcsolatban? - kérde-
zem a kozj léti reterens asszonyt, aki
válaszul elmondja, hogy a vadon él
állatok modulon belÜl toglalkoznak
a vadászattal, illet leg a vadgazdál-
kodással. A vadászat mrilrjával, va-
dászetikával és kÜlonboz vadászati
m dokkal ismerletik meg a gyereke-
ket. Az éjszakai triráikat vadmegfigye-
léssel kotik ossze, de a nyomkeres
játékukon is élveze|tel vesznek részt
a fia[alok. A munkatársak tapaszta-
la|ai szerint általában minden ideér-
kez gyermeknek onáll véleménye
Van a vadászatr l. Már kis vodás-
ként el tudják donteni, hogv j vagy
rossz, illetve szÜkséges-e VagV Sem.
EzekeI a meggy z déseket általában
szociális és érzelmi alapon alkotják.
A toglalkozásokon az állatokon ke-
resztÜl, Ökol giai alapokon lelveze[ve
ismertetik meg velÜk a vadászatot és
annak szÜkségességét. A toglalkozás
célja, hogy az ok-okozati viszonyokat
megér[ve a fia[alok mondják ki: a va-
dászaI igenis szÜ kséges!
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Az erdei iskola az orszáq tobbi er-
dészeIi erdei iskolájával tolyama[os
kapcsola[ot tart. eqveS rendezvénye_
ket évről_évre közöSen Szerveznek.
llyen például a dél_dunántúli régió
erdei iskoláinak nyílt napja. Ernellett
bizonyos eseményeke[ - mint az Er_

dők Hete rendezvénysorozato[ - kr-i-

lönböző helyszírreken. összehangol_
va bonyolítanak le.

VégezetÜl beszélni kell még a szá_
mokról is: .r benIlakásos erdei iskolai
toglalkozásokra összesen ötvenké[
Főt tudnak elszállásolni. Előre be.1e-

lentkeze[t' egVnapoS kirár'rdulókat
akár száz tőnél nagyobb csoportlét_
szám mellett is togadják' Tobb iskola
és óvoda kér tőlÜk [émanapo[, erdei
élménytúrát, VaqV akár egv qVer_

meknap lebonyolítáSát. Évente kö_
zel ké[száz csoporItal dolgoznak. És
hogv mennyibe kerlll i[[ vakációzni?

ot r'rap' négy éjszaka, szállással' r-rapi

két (egv délelőtti és egv délutáni)
modt'tllal, napi háromszori étkezés_
sel egy gyerek szánrára bruttó 20 330
forintot kóstál. Az étkezés első nap
ebéddel indr-rl és utolsó nap ebéd_
del zárul. Minden tízedik tő után egy
gyerekre kedvezmér'ryI biztosí[anak
a szállásdt1ból.

Mir'rtán búcsút intlink vendéglá_
tóinkr-rak, majd hazatelé vesszÜk az
irány[, aZon gondolkodom, VaJon aZ

én gyernlekkorombarr n'riért nem vol_
tak ilyen programokat nyújtó és ilyen
kornyezetben, i lyer'r in trasIru ktÚ ráva l

rendelkező erdei iskolák. Ha let[ek
volna, talár'r a harmincas éveit [apo_
só generáció nem [ávolodo[[ volna el
a [ermészettől - és a kortársainl a Va-
dászatra sern úgy tekinter'rének, minI
valami ordogtől való tevékenységre...

Kókui '| IirÍon


