
XX. Erdők Hete Somogyszobon, fogyatékkal élő diákokkal 

A Gyermekerdő Alapítvány jóvoltából egy mesés hét az erdő alján,  

a Mocz és Társa Magánerdészet Kft. közjóléti létesítményeiben. 

 

Az alapítvány és az Erdészeti Erdei Iskola munkatársai nagy izgalommal készültek az 

Erdők Hetét megélni másként, más közegben, más szemmel, más gyerekekkel, mint eddig 

tehették.  A civil szervezet pályázata 20 fő, Vas 

megyében, Rum Kastélyban élő, ott tanuló, értelmi 

fogyatékkal küzdő gyermek táborozását tette 

lehetővé.  

A táborozás célja az volt, hogy erdei iskolás 

élményhez juttassa a diákokat - ugyanazt a 

lehetőséget kapják ők is a természeti ismeretek elsajátításához, az életközösségek és az 

erdőben lakó vadfajok megismeréséhez, mint egészséges társaik. A gyerekek nagyon 

fegyelmezetten, érdeklődően vettek részt a tervezett 

programokon. A házigazdák igyekeztek minden napra új 

ismeretet adni a lakóknak, gyakorolva az előző nap 

tanultakat. A mozgásigényüket is figyelembe véve indult és 

zárult a nap: reggeli tornával kezdtek, a programhelyek 

között pedig terhelhetőségüket figyelembe véve, 

gyalogtúrákat tettek, több száz méteren át, gyűjtve a somogyi tájra jellemző információkat.  

Kézügyességüket is megmutathatták a helyi tájháznál, ami a felnőtteknek is nagy élmény 

volt.  

- A mesebeli Bölcs Bagoly élőben?  

- Meg lehet simogatni?  

- Nem csak a hangját fogjuk hallani? 

Záporoztak a kérdések, amikor egy szakember 

tartott ismertetőt a bagolyról. 

Ugyan az indián nyár jótékony napsugarait 

nem élvezhették a résztvevők, de ez nem vetette 

vissza kirándulós kedvüket. A kaszói erdei 

kisvasúttal zakatoltak, és felfedezhették a somogyi 

erdőket. Hajóval kirándultak a Dráván, aminek nagysága, madárvilága lenyűgözte őket. Az 

este mindig a felszabadult játéké volt.  



A csoportot vendégül látta a Mocz Tanya, ahol a 

személyzet palacsintával és szörpökkel kedveskedett a 

gyerekeknek. Megtekinthették a kiállított, itthon és a határon túl 

elejtett nagyvadfajok, madarak trófeáit is.  

Nem csak a gyerekek kaptak élményt az erdőről, a 

természetről, a 

környezet szeretetéről, 

hanem a vendéglátók és 

meghívott vendégek is 

kaptak meglepetést tőlük. Egy felejthetetlen, 

szívhez szóló verses, zenés műsorral mondtak 

köszönetet, mely mindenkinek könnyeket csalt a szemébe. 

Az utolsó nap délelőttjén a fő téma a madárvilág volt. Kiemelten a téli etetés 

szükségességével foglalkoztak, és megismerkedhettek az égi vándorok énekeivel. A hét 

összegzése után a diákok búcsút vettek vendéglátóiktól és hazaindultak. 

Ez egy szép, és vidám erdő-ismertető mesehét volt mind a gyerekek, mind a kísérőik, 

mind az alapítvány képviselői, mind pedig a Mocz és Társa Magánerdészet Kft. munkatársai 

számára.  

Wass Albert Mese az erdőről című művének, melyet felnőttként is érdemes elolvasni, 

legfontosabb üzenete a következő: 

„Milyen jó, hogy a Jó Isten a kedvenc angyalkái között szétosztotta az igazi kincseket azzal, 

hogy tegyék minden emberek szívébe. Ez a kincs a jóság, a szeretet, és a békesség.”  

Aki részese volt a hétnek, a programoknak, a műsornak, mind így vélte. Az emberi 

szíveken lévő lakatokat kioldották az erdő angyalkái, a Rum kastély gyermekei. 

 

   

 

A tábor az Emberi Erőforrások minisztériumának támogatásával valósult meg. 

 

 


