
Sziágyot a Lábod és Rinya-
besenyõ között déli irányba húzódó
erdei úton lehet megközelíteni. 
Nagyatád, a legközelebb fekvõ város
17 km-re, a megyeszékhely Kapos-
vár pedig 50 km-re található. Az
egyedülálló környezetet a Belsõ-So-
mogyi Homokvidék jellegzetes éger
lápjai, elegyes kocsányos tölgy erdõ-
állományai biztosítják, a bennük élõ
világhírû gím- és dámszarvas, vala-
mint a védett fekete gólya és rétisas
populációkkal.

Az iskola épülete 1932-ben, a
Festetics uradalom idején erdészlak-
nak épült. Közel fél évszázadig töl-
tötte be ezt a szerepet, majd az utol-
só erdész elköltözését követõen ál-
laga leromlott, még az elektromos
távvezetéket is lebontották. 1993-
ban született elképzelés arról, hogy
az épületet erdei iskolaként haszno-
sítsuk. A munkálatok 1994-ben feje-

zõdtek be, majd a következõ „erdei
iskolai tanévben” vették birtokba
elõször óvodás és iskoláskorú gyer-
mekek.

A „Madárlátta suli” közel húsz-
éves története alatt, megtartva ere-
deti szépségét és vonzerejét, ter-
mészetes környezetének varázsát,
fokozatosan megújult, javultak a kö-
rülmények, komfortosabb lett az el-
látás. A négy kilométeres út stabili-
zációt kapott, az elektromos áramel-
látás újra a régi idõket idézi. A kibõ-
vített és helyi védettség alatt álló
ódon épület 2010-ben „társat” ka-
pott, ahol a gyermekek tantermi kö-
rülmények között és eszközökkel
erõsíthetik azokat az ismereteket,
amelyeket a lábodi-rinyabesenyõi er-
dõrengeteg kínál. Az új épület egy 30
fõs tanterembõl és fedett foglalkozta-
tóból, energiaellátó központból, egy
tároló és több kiszolgáló helyiségbõl

áll. A tetõsíkban elhelyezett napkol-
lektorok segítségével környezetba-
rát napenergiával állítják elõ a hasz-
nálati melegvizet és a téli üzemszü-
netben a fagymentesítéshez szüksé-
ges hõt. A kazán megújuló energia-
forrásra alapozó fagázosító rendszer-
ben üzemel. A létesítmény vala-
mennyi fogyatékossági csoport tagjai
számára használható. A mozgáskor-
látozottak részére a fizikai és
infokommunikációs akadálymentesí-
tés jelent könnyebbséget.

Az egy hektárnyi varázslatos
édenkertben a gyerekek a hasznos
idõtöltés minden formáját fellelhe-
tik. A filagória alatt kemence, mellet-
te fõzõhely várja az éhes csemeté-
ket, a megfáradt turistákat. A tágas
udvar játék- és sportlehetõséget kí-
nál. Az iskolát gyalogosan és kerék-
párral is elhagyhatják a kirándulni vá-
gyók. Az iskola bejáratától öt külön-
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SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. és Lábod község ön-
kormányzatának együttmûködésével 1995-ben való-
sult meg egy nagy álom, egy régi romos erdészlakás-
ból Erdei Iskola született a rinyabesenyõi erdõ mé-
lyén. A suli célja a gyermekek és fiatalok természet-
szemléletû nevelése, az erdõgazdálkodás, az erdészeti
kultúra megismertetése. Az erdei életközösség, az er-
dei környezet, az erdei munkák, ezenkívül a nap-
szakok, az évszakok váltakozásának bemutatása ter-
mészetes környezetében, az erdõn. 
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