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Erdei iskola – szülői szemmel 
 
A 2011-es oktatási év első szülői értekezlete alkalmával Tódor-Nyárádi 

Zsuzsa, a medgyesi Báthory István Általános Iskola II. osztályosok tanító néni-
je, több más megbeszélnivaló mellett, egy ötlettel rukkolt elő, éspedig egy ki-
rándulás javaslatával. A kétnapos kirándulást Szovátára, a Teleki Oktatási Köz-
pontba, az Erdei Iskolába szerette volna megszervezni. Akkor még nem értet-
tem, mi is lehet ez az Erdei Iskola, Teleki Oktatási Központ. A tanító néni 
részletesen is elmagyarázta nekünk, a szülőknek, hogy a TOK (Teleki Oktatási 
Központ) az RMPSZ (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége) által jött 
létre, akinek különben köszönettel tartozunk az idei sikeres „tanfelszerelésekért 
lebonyolított Magyarországi pályázatért”. A TOK 1994-től működő központ, 
amely az egész év folyamán többféle tevékenységgel foglalkozik. Az Erdei Is-
kola az egyik tevékenysége, amely ökológiai, helyismereti és környezetismereti 
programokat tartalmaz.  

Jó ötletnek találtuk ezt a kirándulást, habár most utólag visszagondolva  
nem tudtam igazán, hogy s mint lesz majd, de kértük a tanító nénit, hogy indít-
sa el a hivatalos eljárásokat. Mivel szórványterületen lakunk, és a magyar gyer-
mekek létszáma elég kicsi, a kirándulást a Báthory István Iskola I–IV. osztályos 
gyermekeivel szervezték meg a tanító nénik.  

A hivatalos engedélyek megszerzése után eljött a gyermekek által nagyon 
várt nagy nap. 2011. október 19-én (nagyon izgulva) kísértem el fiamat az isko-
lába, ahonnan reggel 8 órakor elindultak.  

Másnap délután 6 óra körül, az iskola előtt a sok szülő várta haza cseme-
téjét, még mindig eléggé izgulva. Aztán megérkezett egy nagy busz, amelyből 
vidám, kipirult arcú, jókedvű gyermekek integettek nekünk boldogan. Minden 
szülő örvendve (megkönnyebbülve) ölelte, puszilta, szorongatta gyermekét. 
Annyira vártam már a fiam beszámolóját. Nem kellett sokat unszolni, alig ér-
tünk haza, már el is indult a szóáradat: „Megérkeztünk Szovátára, egy zöld épületbe 
mentünk, ahol…”, és dőltek fiamból a szavak. 

 Élménybeszámolójából megtudtam, hogy a szovátai Teleki Oktatási 
Központ biztosította az erdei iskola székhelyét, ahol a programfelelős Szolláth 
Hunor (II. osztályos fiam szerint Hunor bácsi) volt. Megérkezésük után elszál-
lásolták őket, majd egy teremben foglaltak helyet, ahol Hunor bácsi mindent 
elmesélt Szovátáról és környékéről, tavairól, hegyeiről, növény- és állatvilágáról. 
Előadását vetítéssel fűszerezte. 

 Az elmélet után következett a gyakorlat. Elindultak túrázni. Alaposan 
bebarangolták a környéket. Felfedezték a környező tavak élővilágát, megismer-
ték a környék geológiai, kulturális és természeti értékeit. II.-os fiam csak sorolta 
a sok tó nevét, és még a sóhegyről is tudott sokat mesélni. Délután holtfáradtan 
és farkaséhesen tértek vissza a központba. Vacsora után mégse tértek rögtön 
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aludni, hanem „megtartották” az elmaradhatatlan párnaháborút is. Későre csak 
elaludtak, és reggel frissen, tettre készen ébredtek. Reggeli után indultak túráz-
ni. Ezúttal a Kápolnás-tetőnek vágtak neki. Hunor bácsi mesélt nekik a hatal-
mas kövekről, amelyeket a vulkán köpött ki magából. Szováta sótelep, ahol a 
növényzet is alkalmazkodott a sajátos természeti viszonyokhoz. A növényekről 
és a környéken élő vadállatokról is Hunor bácsitól tudtak meg nagyon sokat. 
Végül elértek a „14 keresztes dombhoz” (Keresztút). Egy meredek dombon 
mentek ki 14 fakereszt mellett, a domb tetején pedig egy szép római katolikus 
kápolnát találtak. Ott kis pihenőt tartottak.  

Lassan visszaindultak, mert a városnézés még hátravolt. Szováta minden 
zugát végigjárták, ittak a Mária-forrás hűs vizéből, aztán visszatértek a TOK-ba, 
újra csak farkaséhesen. Megebédeltek,és indultak is Medgyes irányába, vagyis 
hazafelé.  

A haza vezető út csupa zene, derű, szórakozás volt.  
A fiam beszámolója és a sok fénykép, amit készítettek, olyan érzést kel-

tett bennem, mintha én is ott túráztam volna velük.  
Mindig hálás leszek Tódor-Nyárádi Zsuzsa tanító néninek, aki fáradságot 

nem kímélve ilyen csodálatos, élményekben gazdag kirándulásban részesítette 
gyermekeinket.  

Huber Anna-Mária 
 


