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Ravazd, 2012. 07.05. A projekt zárórendezvény forgatókönyve: 

Előkészítés: 
- Meghívandók listája 
- Meghívók elkészítése, elküldése 
- Jelenléti ív 
- Sajtóanyag összeállítása 
- A résztvevők részvételi szándékának megerősítése. 
- A helyszín előkészítése 
- Technikai eszközök, (laptop, projektor stb.) vendéglátás 
- A találkozó helyszínének berendezése 
- Vendégek fogadása 
- A megjelentek üdvözlése 

 
Az ünnepélyes átadás napirendje: 
  9:30  Érkezés, regisztráció 
Jelenléti ívek aláiratása, sajtómappa átadása, kávé, üdítő 
10:00  Orbán Tibor vezérigazgató köszöntője 
10:10  Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát köszöntő beszéde 
10:20  Dr. Cseh Sándor, a Nyugat-magyarországi  Egyetem, Apáczai Csere János Kar dékánja 
köszöntője 
13:30 Dr Gloviczi Zoltán A Nemzeti Erőforrás Minisztérium helyettes államtitkárának köszöntő 
beszéde 
10:30  Feketéné Varga Mária, Ravazd közsé polgármestere köszöntője 
10:40  A ravazdi Nyitnikék Óvoda ünnepi műsora 
11:00  A felújított erdei iskola bejárása – közben beszélgetés a sajtó képviselőivel. 
11:30 Konferencia előadások: 
13:00  Dr. habil Kováts-Németh Mária a Nyugat-magyarországi  
           Egyetem, Apáczai Csere János Kar, környezetpedagógiai 
           doktori program vezetője: „Erdőpedagógia a Kisalföldi  
           Erdőgazdaságnál” 
 
13:20  Tóthné Major Éva a győrzámolyi Petőfi Sándor Általános 
           Iskola tanítója: „Az erdei iskolai program tapasztalatai a 
           ’felhasználó’ oldaláról” 
 
13:40  Goda István a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
           osztályvezetője: „Környezeti nevelés a Nemzeti Parkban” 
 
14:00  Farkas Zsuzsanna a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola 
           (Bakonyerdő Zrt.) vezetője: „Az erdei iskola működése és a 
            közelmúltbeli pályázati fejlesztések bemutatása” 
 
14:20  Gőgös Zsuzsanna, zoológus: „Az erdei iskolázás jövője” 
 
14:40  KonzultációNéhány szóban a Kaeg Zrt.-ről. 
 
 
 
 
A meghívottak:  

- Magyar Fejlesztési Bank 
- 22 Erdőgazdaság 
- Országos Erdészeti Egyesület 
- Megyei Kormányhivatal 
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- Cigány Kisebbségi Önkormányzat Pannonhalma 
- Nemzeti Erőforrás minisztérium 
- Feflex Környezetvédő Egyesület 
- Nyugat-magyarországi Egyetem 
- Fertő Hanság Nemzeti Park 
- Pannonhalmi Főapátság 
- NÉBIH Erdészeti Igazgatóság 
- Ravazd Község Önkormányzat 
- Ravazd Község Óvodája 
- Országos Erdészeti egyesület 
- Országgyűlési Képviselő 
- Magyar Turizmus Zrt. 
- Győrzámolyi Általános Iskola  
- Megyei Pedagógiai Intézet 
- Szakényszer Kft. 
- Állati Jó bemutató Bt. Gőgös Zsuzsa 
- Kisalföld Napilap 
- Forestpress on-line hírportál 
- Erdészeti Lapok képviosalője 
- Magyar Mezőgazdaság Kiadó 
- Magyar Nemzet 
- Népszabadság 
- Revita Tv 
- Kék Duna Rádió 
- Hír TV 
- Kossuth Rádió 
- Hír City 
- Győr.hír 24.hu 
- KAEG Zrt. vezetői 
-   
-  

 
Orbán Tibor  a Kisalföldi Erdőgazdaság vezérigazgatójának üdvözlő, beszéde. 
 
RAVAZDI ERDEI ISKOLA FELÚJÍTÁS KÖSZÖNTŐBESZÉDE 
2012.07.05. 
Kedves Vendégeink! 
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. mai rendezvényén, ahol 
bemutatjuk Ravazdi Erdei Iskolánkat, és bemutatjuk azokat a fejlesztéseket is, melyeket KEOP pályázati 
forrásból, európai uniós támogatással
A pályázatnak kötelező tartalmi eleme volt a nyilvánosság tájékoztatása, ezen belül pedig konkrétan az, hogy 
egy sajtónyilvános zárórendezvényt kell tartani. Ezért hívtunk meg a mai ünnepségünkre ilyen sok fontos 
embert, hatóságok, intézetek és a média vezető képviselőit. 

 valósítottunk meg. 

 
Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat és jelenlétükkel is emelik az esemény fényét. 

Külön is szeretném köszönteni azokat a vendégeinket, akik aktív részesei lesznek a mai ünnepélyes átadásnak: 
- Elsőként köszöntöm dr. Várszegi Asztrik főapát urat, a Pannonhalmi Főapátság vezetőjét

- Nagy tisztelettel köszöntöm 

, akit arra 
szeretnénk kérni, hogy áldja meg az erdei iskolát. 

dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár urat, a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium

- Szeretettel köszöntöm 
 képviseletében. 

dr. Cseh Sándor dékán urat, a Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere 
János Kar vezetőjét

- Nagy örömmel köszöntöm sorainkban 
. 

Feketéné Varga Máriát, Ravazd község polgármesterét
- Végül, de nem utolsó sorban nagy szeretettel köszöntöm a 

. 
ravazdi Nyitnikék Óvoda … (nyuszi, maci, 

vagy mi a nevük?) csoportját
 A többiektől elnézést kérek, hogy nem említem őket név szerint, de mivel 42 vendég jelezte érkezését, hosszú 
volna mindenkit egyesével felsorolni. 

, akik külön ünnepi műsorral készültek rendezvényünkre. 

 
Beszéljünk inkább az erdei iskoláról! 
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A Ravazdi Erdei Iskola 1996-ban kezdte működését, a Nyugat-magyarországi Egyetem Tanítóképző Kar, 
Neveléstudományi Intézetével közös szervezésben

Sajnos a másfél évtizedes múlt már a falakon és a használati tárgyakon is meglátszott, ezért esedékessé vált az 
iskola felújítása. Kollégáimmal azon voltunk, hogy erre a közérdekű célra pályázati támogatást is keressünk. Az 

. Az országos viszonylatban is egyedülálló együttműködés 
olyan jól sikerült, hogy az eltelt 16 évben az erdei iskola ismertté és közkedveltté vált, mára az őszi-téli időszak 
kivételével gyakorlatilag teltházasnak mondható.   

Új Széchenyi Terv KEOP 3.3.0 pályázati felhívásában meg is találtuk a megfelelő forrást, és kitartó munkával, a 
pályázatunk többszöri átdolgozásával, végül meg is nyertünk nettó 34,5 millió forint támogatást. Ehhez a 
magunk részéről hozzátettünk még kb. 5,5 millió forintot, így összesen nettó 40 milliós, bruttó árakon több, 
mint 50 milliós értéket hoztunk létre
Engedjék meg, hogy ezen a helyen egy kis kitérőt tegyek, és megosszam Önökkel a legújabb örömünket és 
büszkeségünket, hogy a közelmúltban kaptuk meg az értesítést 

 a fejlesztéssel. 

két másik KEOP pályázatunk kedvező 
elbírálásáról is. Az egyik az agresszíven terjedő bálványfa visszaszorítását célozza nettó 130 millió forint 
értékben, a másik pedig a Fertődi kastélypark és a Leési erdő rekonstrukcióját foglalja magába nettó 300 millió 
forint
Visszatérve a most befejeződő projektünkre, röviden bemutatom, milyen elemeket tartalmazott a pályázatunk: 

 nagyságrendben. 

Az erdei iskolához tartozó erdészeti múzeum épületének komplett 
Épületrekonstrukció  (nettó 26,9 millió Ft értékben) 

vízszigetelését kellett megoldanunk a 
talajból felszivárgó nedvesség ellen, továbbá megoldottuk az akadálymentesítést, kicseréltük az ablakokat, 
kifestettünk és napkollektor telepítésével fűtéskorszerűsítést végeztünk. 

Felújítottuk illetve kibővítettük, modernizáltuk az erdei iskola használati eszközeit (pl. 
Eszközbeszerzés (nettó 7,5 millió Ft értékben) 

tankönyvek, vízvizsgáló 
eszközök, mikroszkópok, távcsövek, kerékpárok).  Létesítettünk egy fazekasipari égetőkemencét is, amiben a 
fazekas foglakozásokon készült tárgyakat égetjük ki. Madármegfigyelő kamerarendszert telepítettünk, amelyen 
keresztül az erdei iskolások közvetlenül, de mégis zavarás nélkül pillanthatnak be a fészkelő madarak életébe. 

A pályázatban kitűzött célok pontos megvalósítására külön belső projektszervezetet kellett létrehoznunk, 
melynek feladatai közé tartozott a 

Projektmenedzsment és nyilvánosság (3,2 millió Ft értékben) 

közbeszerzés szabályos lebonyolítása és az irányító hatóság felé történő 
elszámolás is.  Ide tartozik továbbá a projektnyitó és a jelenlegi projektzáró rendezvény lebonyolítása is. 

Közérthetőbb megfogalmazásban ez az erdei iskola működtetés „szoftverének” a fejlesztését jelenti az eddigi 
„hardver” elemekkel szemben. Az oktatásban részt vevő kollégáink 

úgynevezett „ESZA” típusú költség (mintegy nettó 700 ezer Ft értékben) 

gyógynövény-ismereti tanfolyamon és 
környezeti nevelés képzésen vettek részt a program során. Ezen kívül a pályázat keretében ki tudtuk nyomtatni 
az erdei iskolai munkafüzet 
 

legújabb változatát is. 

A felsoroltakon kívül számos tevékenységet vállaltunk saját forrásból, például felújítottuk az erdészeti szárnyat, 
és teljesen újjá varázsoltuk az erdészeti múzeumot

 

. Természetesen mindezeket a fejlesztéseket élőben is be 
fogjuk mutatni a délelőtti bejárás során. 

 
Kedves vendégeink! 
A Föld Napján, a legutóbbi jelentősebb közönségkapcsolati rendezvényünkön, ahol közel 500 diákot és 
pedagógust láttunk vendégül a Kapuvár melletti Göbös-majorban, idéztem egy régi bölcsességet:  

Akkor arra hivatkoztam, hogy az Árkád üzletközpontban szétosztott 500 darab tölgy csemetével és 100 kilónyi 
makkal az idézett listáról legalább a 

„Építs egy házat, ültess egy fát, nevelj egy gyermeket, írj egy könyvet - s nem éltél hiába." 

faültetés
Most úgy érzem, hogy az erdei iskola fejlesztésével, a 

 lehetőségéhez szerettünk volna hozzájárulni.  
gyermekek nevelésére

Ami a 

 vonatkozóan is megtettük, ami 
tőlünk telik. 

könyvírást

Ha végigvesszük az idézetben szereplő dolgokat, azt találjuk, hogy mindegyikük a 

 illeti, egyelőre csak az említett munkafüzetre hivatkozhatok, de ki tudja, talán legközelebb 
ennek a célnak a teljesüléséről is beszámolhatok… 

jövőbe

A 

 mutat. Ha elültetünk 
egy fát, az önálló életre kel, és tartósan – emberi élethosszon túl is – pozitívan befolyásolja környezetünket.  

felnövekvő generációk helyes környezeti nevelése legalább ilyen fontos feladat, hiszen rajtuk, a ma 
fiatalságán is múlik, hogy milyen lesz a jövő.  A ma óvodásaiból lesznek a holnap döntéshozói, rajtuk múlik, 
lesznek-e holnapután is erdők és erdei iskolák. 
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Éppen ezért fontosnak tartottuk, hogy a mai rendezvényünk ünnepi részét követően, ebéd után egy 
tartalmasabb programot, egy erdőpedagógiai és környezeti nevelési konferenciát

- a velünk együttműködő tanítóképző oldaláról, 

 is rendezzünk. Igyekeztünk 
úgy összeválogatni az előadókat, hogy az élet különböző területeiről érkezzenek: 

- a szolgáltatásunkat igénybe vevő általános iskolák oldaláról,  
- a velünk párhuzamosan működő Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság részéről, 
- továbbá a „testvérvállalat” Bakonyerdő erdei iskolájától, 
- és végül – egy kicsit másképp – egy zoológus vállalkozó működési területéről. 

Úgy gondoljuk, a sokféle nézőpont megismerése mindannyiunknak hasznos lehet, hiszen szélesítheti a 
látókörünket.  

 
Szeretettel meghívok mindenkit, ha ideje engedi, maradjon itt délután is, és vegyen részt az előadásokon. 

Köszönöm a figyelmet. 
 
  
 
 

- A megvalósult projekt, az erdei iskola épületének megtekintése. 
 

- Állófogadás 
 

- Sajtó megjelenés nyomon követése 
 

- Visszajelzések kérése. 
 

- Sajtómegjelenések összegyűjtése, dokumentálása 
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