
Erdészeti Erdei Iskola és 

Oktatási Központ  

Somogyszob 

Elérhetőség 

 

Az Erdő Fohásza 

Vándor, ki elhaladsz mellettem, 

ne emelj rám kezet! 

Én vagyok tűzhelyed melege 

hideg téli éjszakákon, 

én vagyok tornácod barátságos fedele, 

melynek árnyékába menekülsz a tűző nap 

elől, és gyümölcsöm oltja szomjadat. 

Én vagyok a gerenda, mely házad tartja, 

 én vagyok az asztalod lapja, 

én vagyok az ágy, amelyben fekszel, 

a deszka, amelyből csónakod építed. 

Én vagyok házad ajtaja, 

bölcsőd fája, koporsód fedele. 

Vándor, ki elmégy mellettem, 

hallgasd a kérésem: 

Ne bánts! 

Szeretettel várunk! 

Mocz és Társa  

Magánerdészet Kft. 

MOCZ ÉS TÁRSA MAGÁNERDÉSZET KFT. 

ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA ÉS  

OKTATÁSI KÖZPONT  

SOMOGYSZOB 

7563 Somogyszob, Szent Imre u. 23. 

Tel.: 0036/30/57-59-624, 0036/70/429-8008 

E-mail: moczerdeszet@moczerdeszet.hu 

Gyenes Viktor erdei iskola vezető: 

gyenesviktor@moczerdeszet.hu;  

         Takács Petra erdei iskola pedagógus: 

takacspetra@moczerdeszet.hu 

Web: www.moczerdeszet.hu 

Keress minket a Facebookon is! 



„ Aki az erdő fáitól, a sziklától, a zuhogó pataktól és a vándorló felhőktől 

kéri kölcsön a gondolatokat, az nem fogy ki soha belőlük.” 

     /Mikszáth Kálmán/ 

A Mocz és Társa Magánerdészet Kft. az erdő-

gazdálkodási tevékenység fontos részének tartja 

az erdő közjóléti szerepének előtérbe helyezését.  

A somogyszobi Erdészeti Erdei Iskola és Oktatási Központ 

fontos bázis kíván lenni a térség környezeti és erdészeti 

nevelésben. Komplex erdei iskola programunk célja, hogy 

lehetőséget adjon minden korosztály számára megismerni az 

erdei életközösséget, az erdész munkáját, a természet és az 

ember viszonyát, az erdő- és vadgazdálkodás fontosságát.  

 

Szálláshelyeink 

Vackor Pihenőház 

Központi fűtéssel ellátott, kétszintes épület 

 4, 10 és 12 férőhelyes, saját fürdőszobával  

rendelkező szobák; 2 db 8  férőhelyes nyári  

szállás külön vizesblokkal 

 42 fős étkező, beltéri és fedett kültéri  

foglalkoztató 

 Játszótér, bográcsozási, sátrazási  

lehetőség, műfüves focipálya, kerékpárok 

Tanösvényeink 

Erdei Iskola Tanösvény:  

A központi épület udvarán található 

250 m-es tanösvény az erdő életét 

mutatja be. 

Vackor Erdei Tanösvény:  

Hangulatos tölgyerdőben sétálva, 

mintegy 6 km hosszan ismerkedhe-

tünk az erdő életközösségével, az 

erdész munkájával és az erdő   

fejlődésével. 

Keresztút Tanösvény:  

A Vackor Pihenőházhoz vezető 

út mentén kísérhetjük végig 

Jézus szenvedéstörténetét 

megjelenítő keresztutat. 

Bemutatóhelyeink 

Erdészeti Csemetekert: A látogatók 

megismerkedhetnek az erdészeti szapo-

rító anyag  termelés folyamatával. 

Majorság: Őshonos és háziállat 

bemutatón testközelből kapunk be-

pillantást az állatok életébe. 

Vadaspark: 20 hektáros vadasparkunkban 

magyarországi nagyvadfajok figyelhetőek 

meg természetes környezetükben. 

 

Programjaink 

Erdészeti erdei iskolánk alapprogramjai: 

Erdei ösvényeken 

Erdő és ember 

Gazdálkodás az erdőn - Erdész szemmel 

Vadcsapáson 

Ősi háziállatok nyomában 

Népi hagyományok Somogyországban 

Választható programjaink: 

Alkonyati vadles 

Az éjszakai erdő hangjai 

Örökségünk, jövőnk a természet 

Varázslatos világ a vízparton és a felszín alatt 

Fűben fában orvosság 

Gondos kezekben – A Csemetekertben 

Számos egyéb kikapcsolódási lehetőség: 

Erdei kisvasút—Kaszó                  

Vidrapark - Petesmalom 

Bagolybemutató 

Vadászati Múzeum—Keszthely 

Központi Épület 

Központi fűtéssel ellátott, kétszintes, akadálymente-

sített épület 

10 férőhelyes szobák emeletes ágyakkal, külön fürdő-

szobával, pedagógusok részére 2 ágyas saját, fürdő-

szobával rendelkező szobák 

50 m2 –es étkező, beltéri és szabadtéri foglalkozta-

tó, bográcsozási lehetőség, játszótér, focipálya, ke-

rékpárok 


