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„Ha egy évre tervezel, ültess rizst; ha húsz évre tervezel, ültess fákat; ha a következı 
generációknak tervezel, tanítsd az embereket” – tartja a kínai közmondás. Ezt az 
örök igazságot felismerve három szervezet – a lábodi „Szülık a Gyermekekért” Ala-
pítvány, a Somogy Megyei Erdész és Természetvédı Egyesület, valamint a tulajdo-
nos és üzemeltetı SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. – fogott össze annak érdekében, 
hogy a tavalyi évi sikeres KEOP-pályázatának köszönhetıen tanteremmel és egyéb 
kiszolgáló helyiségekkel bıvült Sziágyi Erdei Iskola régi épülete és környezete is 
megszépülhessen, illetve teljes egészében megfelelhessen a mai kor elvárásainak, 
növekvı igényeinek.  
 
Mint támogatásra jogosult szervezetek, az Egyesület és az Alapítvány 2009 ıszén 
pályázatot nyújtott be az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER 
keretében igénybe vehetı támogatás elnyerésére azzal a célzattal, hogy az erdei 
iskola megfelelı színvonalú infrastrukturális háttérének megteremtésével a megye, a 
régió 3-18 éves korosztályának is lehetıség biztosítsanak a kulturált és hasznos 
szabadidı eltöltéséhez, valamint a színvonalas turisztikai szolgáltatások eléréséhez. 
A „Szülık a Gyermekekért” Alapítvány projektje nagy hangsúlyt fektet a „Madárlátta 
Suli” régi épületének külsı-belsı felújítására, illetve korszerősítésére, miközben he-
lyet kapott benne a kültéri fedett foglalkoztató kemencéjének áthelyezése is. A terve-
zett beruházás jórészt építési jellegő tevékenységeket tartalmaz – például központi 
főtés kialakítása, vízszintes födém hıszigetelése, ereszcsatorna cseréje, szükséges 
festések, mázolások elvégzése –, de megtörténik a hálóhelyiségek galériás fekvıhe-
lyeinek modernizálása is 16 db emeletes ágy beszerzésével. A Somogy Megyei Er-
dész és Természetvédı Egyesület projektjének fı célja ezzel szemben az erdei isko-
lai programokhoz szükséges korszerő oktatástechnikai háttér biztosítása (ismeretter-
jesztı könyvek, oktatási segédeszközök beszerzése), mindemellett a szolgáltatások 
színvonalának emelése érdekében a tervezett beruházás során megvalósul a kony-
habútorok cseréje, valamint játszótér, erdei tornapálya és több tanösvény is kialakí-
tásra kerül.  
 
Az értékelést követıen a Rinya-Dráva Szövetség javaslatának megfelelıen a Mezı-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal mindkét pályázatot pozitívan bírálta el: az Ala-
pítványt 8.606.135,- Ft, az Egyesületet pedig 9.850.903,- Ft vissza nem térítendı 
támogatásban részesítette, így 2010 augusztusában zöld utat kaptak a projektek! 
 



 

 

 

Felelısségteljes, de örömteli feladat hárult ezzel a pályázó szervezetekre és a 
SEFAG Zrt-re: végig kellett gondolni, mi lesz a megvalósítás ütemterve, hiszen a fej-
lesztéseket nemcsak egymással, de az éppen futó KEOP-pályázattal is össze kellett 
hangolni oly mértékben, hogy a beruházások elkülönítettsége, 
nyomonkövethetısége is biztosított legyen. Az egyeztetés után az együttmőködı 
felek úgy határoztak, hogy a LEADER-projektek a KEOP-pályázat lezárultával, az új 
épület 2010 november havi mőszaki átadás-átvételét követıen indulnak meg. Ter-
mészetesen addig sem tétlenkedtek a nyertesek: a tényleges beruházási tevékeny-
ségek megkezdéséig megtörtént a tervezett tevékenységekre vonatkozó árajánlatok 
begyőjtése, a szolgáltatók és szállítók megversenyeztetése. A közremőködı kivitele-
zık kiválasztása során fı szempontként érvényesült a megfelelı referencia, illetve a 
helyi vállalkozók minél nagyobb mértékő bevonása a projektbe.  
 
Jelenleg gızerıvel folyik a beruházások megvalósítása, hogy a tavasz beköszönté-
vel ne csak a természet ébredhessen újjászületve, hanem a „Madárlátta Suli” is teljes 
pompájában, kibıvült szolgáltatásaival és megszépült, korszerő környezetben fogad-
hassa látogatóit.    
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