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Terntéseet- és Erdőüédelrní Tábor, Pilisí Parkerdő Rt. Viqegrádi Erdészet
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A terÜlet, ahol idődet kellemesen, de tanulságosan SZe-

retnéd eltölteni, a Visegrádi-hegység egyik legszebb része.

Része a Duna-lpoly Nemzeti Parknak, s az UNESCo _ éppen

az rtteni táborozásban rejlő csodálatos természetvédelmi

lehetőségek miatt is - bioszféra rezervátummá nyilvánította.

KérÜnk, vigyázz Te is a tájra, javasoljuk, hogy programjaidat

ú9y állítsd össze, hogy amellett, hogy a kikapcsolódást szol-

gálja, hozzá;áruljon a terÜlet s kÖrnyéke minéljobb megis-

meréséhez, eredetisé9e megőrzéséhez' Ehhez ajánlunk itt

néhány élménygazdagnak ígérkező túrát, szórakozva elvé-

gezhetó ta nu lsá gos gya korlatot. Ta paszta latból ga ra ntálj u k,

hogy azonosulva, beleolvadva e csodálatos miliőbe, ha

aktívan töltöd azidőd, azt veszed majd észre, hogy az idő

elrepÜlt, sajnos már tovább kell utaznod. ltt olyan élmé-

nyekkel gazdagodhatsz, amik máshol' másképp csak

nehezen szerezhetők meg.

A terÜletbejárásokon elvégezhető megfigyeléshez,

gyakorlathoz a helyszínen kÖlcsönÖzhető alapfelszerelés,

sza kkÖ nyv, segéda nya g á l l rend el kezésre. A tá bor sza kvezetői

az EMH munkatársai mindenkor készséges partnereid a

prog ra mok lebonyolításá ba n'

KérjÜk, vigyázz a felszerelésekre, s használat után ép-

ségben hagyd, vagy hozd vissza !

$ffi F#ffi ffiÁ{l* / '3runruTKffi X*$

I'
*l

Amen nyi ben ajá nlatu n k fel keltette érdeklődristit, l t lv,i l ll li

információval szo|9álunk:

Telefonon és faxon:
Erdei Művelódés Háza 06-26 ]9t] ) ) /

PostacímÜnk:
Pilisi Parkerdó Zrt. Visegrádi I rdószclt

2025 Visegrád, Mátyás király út 4.

E-mail: emh@Pprt hu

Hon la p: www. patkerelo.hu
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Természetvédel m i-környezeti nevelési táborozás
a visegrádi Mogyoró-he9yen

Az 1969-ben létrehozott Pilisi Parkerdőgazdaság már a kezdetektől foglalkozik

természetvédel m i nevelő-oktató proq ra mok szervezésével'

1973-tol szerveZ madártani természetvédelmi táborokat. Ez egyben a hazai
madárvédelmitáborok kezdó éve is, ame|y szintón piIisi kezdeményezés'

197g_től a tÖbb kihelyezett speciális tábor mellett a Jurta-tábor központi táborozóhely.

ltt az általános iskolások természetvédelmi táboroztatása mellett óvónők' tanítók' tanárok,

illetve fóiskolások táborvezetői felkészítése folyik' Az akkori Jurta tábor 'l 983-tól, mint

természetvédelmi oktatóközpont az országos KÖrnyezet- és Természetvédelmi

oktatókózpontok háIózatá na k leg kiemel kedóbb terepi kÖzpontjává vá |t.

'19BB májusában felépÜIt és átadásra kerÜlt az EVlH, amely eszkozeivel mé9 inkább

elősegíti az oktatás hatékony és színvonalas műkÖdését. Napjainkban már évente 5-6

ezer gyerek és felnőtt táboroztatásáról és képzéséről gondoskodunk.

A tényleges tanulás mellett a hozzánk látogató megtanulja Úgy látni a körülotte
lévő rengeteg kis csodát, hogy minden a természetben eltöltött perc újabb kalandot

és Íelfedezést jelent majd. A ,,látás" hatalmávalfelvértezve otthonukban, kÖzvetlen

kÖrnyezetükben sem unatkoznak tÖbbé, hiszen minden évszak, minden napszak újabb

és Újabb lehetóség, hogy valami újra és szépre bukkanjanak.
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Elhelyezés:
1 o db 1 2 ágyasfürdőszobás Íaház(4x2 ágyas,1 x4 ágyas bútorozott szobák)

1 db 20 ágyasÍaház
A szá l l á s h e lye k vi l l a nyvi l á g ítá s ú a k. Az ágy akhoz
szivacsbetétet, párnát, paplant, pokrócot bizto-
sítu nk. Ágynemű huzatot (pa pla n huzat, nagypá r-

nahuzat, lepedő) vagy saját hálózsákot hozni kell'

Tisztálkodási lehetőség, WC a 20 ágyasfaház
esetében a kinti hideg - melegvizes mosdós, zuhany-
zós vizesblokkokban van. Ezek használatára új

faházas elhelyezés esetén is lehetőség van.

12 ágyasfaházainkban egész évben biztosítunk
szálláslehetőséget' A faházak fűthetők, így kitűnően
alkalmasak késő őszi, télr és kora tavaszi erdei iskolák

lebo nyolításá ra.

Árainkban megkÜlönböztetjÜk a fűtéSi szezon
(október 1- ápriIis '1 5.) és a fűtés nélkÜli szezon
(április'l 6-szeptember 30.) szállásdíját.

A természetvédelmi táborazás és egynapos kinánd*.*lásmk programjal

Programjaink összeállításában arra törekedtÜnk, hogy aZ eltÖltÖtt idő alatt a nálunk

táboroző minél teljesebb képet kapjon a minket körülvevő világból, a természetből.

Számunkra nemcsak az oktatás a Íontos, hanem nagy hangsúlyt fektetÜnk a szemlé-

letformáló nevelésre is, hogy a nálunk eltöltött izgalmas és tartalmas napok után más

szemmel nézzékazt az ezernyi apró nÖvényt és állatot, amelyeket idái9 észre sem vettek.

Ennek érdekében minden esetben figyelembe vesszük a gyermekek életkorát és

beÍogadókészségét' í9y mrnden program érthetó és érdekes lehet az óvodáskorú

kisgyermektől egészen a felnőtt érdeklódői9. olyan foglalkozásokat is felvettünk
prog ra mlistá n kra melyek évsza kf ü g gők, ezeket kÜ lÖn megjelöltÜ k.

xe'ffi:!1@
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Barangolás a vadvirágos réten - t*rr**gzetw#deiffi}í sx*kv*zet*s
Csoport|étszám: 15-25 fő . FoglaIkozás időtartama 1, 5 óra

*

Táborunk a Duna-lpoly Nemzeti Parkban védett természet-
védelmi terÜleten fekszik, mely rendkívÜl sok kÜlÖnleges
nÖvény- és állatfaj lakhelyéÜl szolgál.
Ennek a gazdagságnak kÖszÖnhetően a kirándulások al-
kalmával lépésrőI-lépésre bővítjük látogatóink ismereteit,
közben megisrrrerik a Nagy_Villám és Mogyoró-hegy
kö rnyékét.
Sétánkon játékosan, a csodákra maguk rábukkanva tanulnak
a gyerekek, í9y a látottak és hallottak mé9 nagyobb élményt
jelentenek számukra'

Erdészetben jártas szakvezetó a terepen sétálva mutatja be
az er dőgazdá l kod ás h oz ka pcso lód ó m u n kafo lya m ato kat.
Mesével és játékkal tesszÜk a gyerekek számára érdekessé,
kÜIÖnlegessé ezeket az ismereteket.
Szituácrós játékunk során a gyerekek saját maguk is pici
csírázó makká változnak, és a játék vé9én vén tölgyfaként
huIlatják termésÜket, hogy az örök korforgás részesévé
legyenek.

krcsinye? - r,rmrf iam*n*{
15-25 Íő . Fog|aIkozás időtartama: 1, 5 óra

Ezen a programon a gyerekek megismerkednek a Visegrádi-
hegység gazdag á l l atvi lágáva l, na gyvadÍajo któ l a kisra gad o-
zőkig.
A művelődési ház trófea- és szőrmegyűjteményét vé9ig_
simogatva, vé9igtapogatva tapasztaljuk meg, milyen egy
,,f Űevó" Vagy egy ,,húsfaló" f ogazata, szőrzeÍe, patája (vagy
talán mancsa7)'
Utána a nagyvadbemutató parkban sétálva a valósá9ban is
szemÜgyre vehetjÜk az állatokat.

7"" !'|*gya* lesz a rnakküról h*ter? _ qr#*nzetí srakv*a*tÉn
Csoportlétszám: 15-25 fő . FoglaIkozás idótartama: 1, 5 óra

X, K[ a saarvas
Csopo rtlétszá m

ffi
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&. Fincétől a padlásig - aa *rd# é{ővilágm
Csoportlétszám: 15-25 Íő ' FogIaIkozás időtartama: 1 , 5 óra

5' Vil!anások a tern1észetbó{ - *$rmv*tít*:s

Csoportlétszám: 15 25 Íő ' Foglalkozás időtartama: 1 , 5 óra

Ki lakik az avarban? Van olyan, hogy makkÍa?

Milyen állat (? )a vörösollójú álskorpió?

Mindezekre a kérdésekre választ kaphatsz ezen a szakvezetésen,

és ezen felÜl megtudhatsz mindent, amire azerdő élővilá9ával

kapcsolatban kíváncsi vagy.

6" F{iben-fában az or\íos5áE _ ruyámymmwómyisnm*ret" {*m5e*stm[ás

Csoportlétszám: 15-25 fő ' FoglaIkozás időtartama: 1 , 5 óra

Tavasz van, és Íe az őszi terméseket mé9 sosem láttad termé-

szetes kÖzegÜkben? Nem tudod elképzelni a nyári kániku|ában

milyen, amikor a Nagy-ViIlám Íái nyÖgve ráznák már le a tél

nyomasztó terhét, és sietve bontanák vrrá9aikat?

A d iavetító segítsé9ével Természeta nyót me9tréÍá lva mi n d ezt

idevarázsoljuk neked.

,,t() virága, Íának vére, ezzel győgyít Terr néne." - így sző|l az

öreg fÜvesasszony versikéje, mellyel gyógyfÜvekből főzötI
varázsitalát kínáIta.

Ha te is szeretnéd kiÍÜrkészni a f Üvek titkát, tUdni, melyik 9yó-
gyító növény mire való, tarts velÜnk sétánkon, és az á|talunk

gyűjtott növényekből készÜlt teát is megkóstolhatod.
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7. odúkukkantó - ed*jteÍep'viasEáÍat

Csoportlótszám: 15-25 Íő . Foglalkozás idotartama: 1, 5 óra

tu
E" Mese rejlik minden kőben - gÉts|ógiaiíoglalkozás

Csoport|étszám: 15 25 fó . Fog|aIkozás idóta;ama: 1,5 ora

Családlátogatásra indulhatsz velünk cinegéékhez, hogy a frissen
kikelt kis fiókáknál tiszteletÜnket tegyÜk.

Meglesheted hogyan,,készúl" napról_napra a madárbabaruha,
és mit kapnak bébiétel gyanánt a kis fiókák, hogy nagy, erős
mada ra kká íejlőd jenek.

Meseorszá9 kapuját átlépve megleshetjÜk, hogy morzsolja szét
a kÖvet Kómorzsoló. Miután visszaérkeztÜnk világunkba, te is
megteheted ugyanezt, sőt azÍ is megtanulhatod, hogyan
Íakasztunk a sziklából vizet.
Játékon és mesén keresztÜl tanulhatjuk meg, milyen komoly
tudomány a geoló9ia, és hogy a növény- és állatvilá9 milyen
szerepet játszik a kőzetek életében.

9' Tor-túra - *g*sr mep&s E1'**cgtúra
Csoportlétszám 15 45 fő. FoglaIkozás időtartama: egész nap

Ehhez a programhoz szÜkséged lesz a hátizsákodra, a ba_
kancsodra, és nem utolsósorban a kitartásodra.
És ami mé9 nagyon fontos: az eddig megszerzett tudásod
tárházáÍ se hagyd a párnád alatt, mert nemcsak hogy használni,
de mé9 bővíteni is fogod. Az Apátkúti-völgybe induló egész
napos túra alkalmával mé9 teljesebb képet kaphatsz a Visegrádi_
hegység sokszínűségéről, és mé9 egy növényritkaságokban
kÜlönösen gazdag helyre, a FÜvészkertbe is ellátogathatsz.
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*&" J[mérgesg*mb*f1:ldhozwág!*-eakalap}át?_g*rn&mísru"r*n*titmr*pgyeufumrlet
Csoportlétszám'. 15-25 Íó ' FoglaIkozás időtartama: 1 , 5 óra

A gombák ismerete nemcsak fontos, de szÜkséges is ahhoz,
hogy azt állíthassuk magunkról, hogy ismerjük a természetet'

A gombák íelkutatása önma9ában is rendkívul izgalmassá
teheti portyánkat, de amikor már a tudás birtokában egy-

egy gombát név szerint köszöntünk, valószínűle9 már része-

'óiué 
uáltunk annak a gyógyíthatatlan szenvedélynek, amit

a gombavadászat nyújt'

s 1 " & parányok titskaat$$ v**ága - r'n:iknmsak*pa:x{:s

Csoportlétszám: 15'25 fŐ ' Fog|alkozás időtartama: 1 , 5 óra

Amit a szemünk meglátni nem képes, arról ha1lamosakvagyunk

azt hinni, hogy nem is létezik. Pedig elég, ha belekukkantunk

a mikroszkópba, és Soha nem látott, varázslatos és nyÜzsgő

sokaság képe tárul elénk.

Ha idái9 ú9y gondoltuk, hogy a tó vize százkis állat lakóhelye,

hát most érhet csak igazán meglepetés. '.

3X' Készítstirrk Íakást n"t*dar*lnknakl - ry:*d;*rge{a* kÉgxít**

Csoport|étszám: 15'25 fó ' Foglalkozás idótartama: 1 , 5 óra

Az EMH-ban kialakított műhelyünkben saját kezűleg kéSzítjÜk

el a madarak szállását. Mindamellett, ho9y me9tanu|juk
használnia harapóÍogót és a kalapácsot, igen nagy szolgálatot

teszünk tollas kis barátainknak"

És ha elnyeri tetszésÜket a takaros kis madárlakás, jovő ta-

vasszal azzal hálálja meg tÖródésünket, ho9y beköltözik
családjával együtt.

'?!d]1J@*ffi-@blá'@rffitu@i4},rl]tl4llt!]i@
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$3. Ki lakik az odúhan? - *ejir*afuó m:**mnmink
Csoportlétszám 15-25 Íó . Foglalkozás idótartama: 1 , 5 óra

s 4'. Békakoneert - vínbiol*gi*i Í*rnpgya [<mnlat
Csoportlétszám: 15-25 f<í . Foglalkozás idtitartama: 1, 5 óra

s s" f;leink feEyvere _ íjása"rt
Csoportlétszám ' 15-25 Íő . Foglalkozás időtartama: 1, 5 óra

Harkály doktor másodállásban az odúlakó madarak,,kőmű-
veseként" is ismert.

Gyere velÜnk egy Vizitre harkálydoktor lakásaiba, és tudjuk meg,
ki talál otthonra segítségével'Azt is megtudhatod, ho9y
hányféleképpen SegédkezhetÜnk az építkezésben, hogy ne csak
a cinke, de a bagoly is otthonra leljen.

A Dorottya-forrás által táplá|t Nádas-tónál vár a következő
kaland. Megtudhatjátok, milyen állatok és nÖvények otthona
ez a kis tó'

Ha szerencséd van, még vízipók barátaival is összetalálkoz-
hatsz itt, és meghallgathatod a békák varázslatos szerenádját.

Az íj ősidőktől napjainkig a vadászok kedvelt fegyvere. Vagy ki
ne hallott volna Robin Hoodról és az ő meSSZe földÖn híres
íjásztudományáról, Va9y a magyarok rettegett nyilairól.

Ha te is szeretnéd megtapasztalni azt a sikerélményt, amit egy
céltáblába fúródó nyílvesszó látványa nyújt, itt a helyed.
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't 6. Kincskeresés az erdóben * ké:n:űves {*giaIkoeás
Csoport|étszám'. 15-25 Íő ' FoglaIkozás időtartama: 1 , 5 óra

Az erdőben rengeteg krs varázslatot rejtett eITermészetanyó,
hogy a gonosz rombolók rá ne találjanak.

De ha szeretnéd, neked megmutatjuk, hogyan változik át

beavatott kezeid kÖzt a fakéreg krokodillá, Va9y a fenyőmag

könnyű kis pillangóvá.

17" Tollas barátaink - ínadáígyűrűzési benl[.Etató
Csoportlétszám: 15 25 fő ' FoglaIkozás idótartama: 1 , 5 őra

Megtudhatod, mire jó a fÜ99Önyháló, és miaz a madárvonulás.

olyan kÖzel kerülhetsz a madarakhoz, mint mé9 soha és ren-

geteg olyan ismeretre tehetsz szert, aminek mé9 a létezéséről
se tudtál.

1s" Esó eiőtt koponyeg - rnet*cr*iogiai f*glalkmzás
Csoport |étszám: 15-25 Íő ' Foglalkozás időtartama: 1, 5 óra

Ha tudni szeretnéd, mi az oka annak, hogy eső előtt a fecskék

alacsonyan repülnek; igaz-e, hogy ha a béka a létra tetején

tartózkodik, jó idő lesz, vagy inkább a barométernek hi99yÜnk,

gyere velünk egy igazi meteorológrai expedícióra' ltt nemcsak

á műszereket rsmerheted meg, hanem elsajátíthatod a mérés

tudomá nyát, vezetheted a jegyző kÖ nyvet, emellett meg ismer-

kedhetsz néhány népi időjóslással is.
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1 s. Forrástól a folyÓi g - k*rny*r*tvé#ol r* Í ter*pqy* kor!*t

Csoport|étszám 15-25 Íő FoglaIkozás jdótartama: 3 óra

Tudtátok-e, mi táplálja Visegrád kÖrnyékén a Duna vizét?
KÖvettétek-e már avíz útját a forrástól a folyóig7 Ha mé9 nem,
gyertek velÜnk, mert túránk a megkapó hangulatú, vadregényes
Áprily-völgyon keresztÜl, az Áprily-patakot kö"vetve vezet egészen
Szentgyörgypusztáig, ahol a patak betorkollik a Kis-Dunába. A
kirándulás során tanúja lehetsz annak is, hogy azerdei szurdokban
csórgedező kis patakunk lakott telepÜlésre érve mrlyen szomorú
képet mutat. Átérezheted, mennyire felelós az ember természeti
környezetének tisztaságáért. A Duna partján még marad idő egy
kis játékra is" Ugyan a visszavezető út meglehetősen meredek, de
nem kevésbé bővelkedik izgalmakban, mint a séta elsó fele.

2s' Erdei konyha _ srités_fózés a te!"mészeÍ óléstánábói
Csoportlétszám: 15 25 Íő FoglaIkozás idótartama: '] ,5 óra

Xs " ffirdei ki mit tud * tcrrmésrmt{smryr*ti vgÉi*tkcq*ó
CsopoÍt |étszám: 30-130 fó . Foglalkozás idótartama: 1. 5 Óra

Felejtsd el a gyorséttermeket, a bolti péksÜteményeket és
nyalánkságokat| Az erdóben nincs kóla, chips és más, divatos
ételpótlék! Poroljuk le nagyanyáink szakácskönyvét, nyissuk ki, s
máris lássunk h ozzá| Ha jólfigyelsz, a nálunk készÍtett ételeket otthon
majd te is önállóan készítheted el' s elkápráztatod a családodat a
barátság-sütivel, a házilag sÜtött zsömlével, s ha a megmaradt tejből
krémsajtot isvarázsolsz, egycsapásra felnósz szÜleid szemében !

Nálunk nemcsak gyóglÜvekből készÜlt teával, hanem valódi bodza-
és málnaszörppel olthatod a tábori UZSonna elfogyasztása után
szomjadat.

Táborunkban eZ a progra m azizgalmak netovább1a.

Rafinált, furfangos kérdéseinkkel előcsalogatjuk azt a rengeteg
sok tudást, ismeretet, ami megbújt buksitokban az itt tÖltött
napok alatt, és nemeS viadaIban eldÖnthetitek, kit iS illet meg
igazán azErdő Zöld Lovagja kituntető cím.
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Kuka-tűra - {r*rn5'*x*trr*d*ín'l{ t*r*pgy*kmrf xt
csoport létszám: 15-25 fő . Fog|alkozás időtartama: 1, 5 ora
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&x e|veszett fé'saek clynrr'lában

Gondoltátok-e. hogy itt a Mogyoró-hegyen nemcsak játszóté1
vadaspark, gyönyÖrű erdő, rét van, hanem egy nagy hatékony-
ságÚ hulladék-feldolgozó is működik itt? Gyertek velÜnk ebbe
az Üzembe, nem egyszerú látogatóként, hanem ti lesztek a
m i nőség i el lenőrök ! Jegyzó könyvvel kezetekben meg keressü k

azokat a hibákat, rendellenességeket, melyek megzavarják a
feldolgozóüzem munkáját. S mi lesz az eredmény? Segítsé-
getekkel elérhetjÜk, hogy az erdő újra az állatok, növények
otthona legyen, amiben mi, emberek csak gyönyÖrködhetÜnk.

Zanót, a zöld lovag a ré9mÚlt ködéból előbukkanva segít-
sé9eteket kéri. E9y misztikus tárgy megtalálása a feladat,
melynek segítségével a zöld lovagok rendje csatát nyerhet a

9ono5Z erők felett.

Ehhez semmi másra nincs szÜkségetek' mint egy tollra, egy papírra
és egy iránytűre...

A mesekönyvből megismert holló szinte állandó kíséróje lett
túráinknak. Most azonban egy nagy próbatétel elé állítunk
benneteket: szakvezetőink nélkÜl kell végigjárnotok azt a rÖgös
utat, melyen madarunk is vé9igbotladozott. A végén kiderül, hogy
nektek is segítettek-e az állatok, növények, az erdő egyéb élő és
élettelen lakói abban, hogy minél Ügyesebben, talpraesettebben
viselkedjetek a természetben. Útravalónak tőlÜnk egy hátizsákot
kaptok, s ha minden, benne található eszközt felhasználtok, eI

sem tévedtek, s még egy jót szórakozhattok is'
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Tanösvény-hálózatunkat folyamatosan fejlesztjük és bővítjÜk' Végsó célként egy

olya n ta nÖsvény-hálózat kia lakításán dolgozu nk, mely a Viseg rád i Kirá ndu lóközpont

egész terÜletét lefedi és teljes képet ad mind a környezeti, mind a tÖrténelmi

értékeinkről.

A már elkészÜlt és jelenleg is igénybe vehető tanÖsvényeink, és ehhez kapcsolódó

kiadvá nyai n k:
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A tanösvény ismeretanya gár ,jgy építettük fel, hogy min-
denki, igényéhez és beÍogadóképességéhez mérten juthasson

a szÚkséges információhoz. Első lépésben a tanösvény útvo-
nalán olyan ismeretterjesztő táblákat helyeztÜnk el, mely az
ott élő nÖvényekről és állatokró| szolgál alapvetó informá-
cióval' Amennyiben tábláink segítségével felkeltettÜk az
érdeklődést, lehetőséget kínálunk vezetőfüzet segítségével
ugyanerről a terÜletről az állomáspontok Íelhasználásával egy

szélesebb körű ismereta nya9 me9Szerzésér e.

De természetesen, ha valaki szinte mindent meg szeretne tudni arról , amit" az
adott útvonalon lát' erre is lehetőséget adunk ismeretterjesztő mesekÖnyvünk által,
mely minden korosztály számára érdekesen és kozérthetően magyarázza el a

természetben fel merÜ ló bonyolu lta bb összeÍÜ99éseket is.

hlagyviN lámi Irdószeti Tanosvény

Mogyoró-hegyen már megismert iníormációs táblák várják
a látogatókat, ahol a séta során tíz állomáspont be1árása
ulán az erdész munkájának alapjaival ismerkedhetÜnk meg'
Mivelez egy igen bonyolult és hosszadalmas munkafolyamat,
sok esetben nem árt, ha részletesebb felvilá9osítást kaphatunk
arról, melyik munka miért és mikor tÖrténik. Ha a nagyvillámi
vezetőÍüzetet segítségÜl hívod, jo99al mondhatod, hogy
tudod, hogyan lesz a makkból bÚtor...

Ám de ha az erdő és annak lakóinak legÍéltettebb titkába is bepillantást szeretnél
nyerni, olvasd el bátran a róluk szóló ismeretterjesztó mesekönyvet!
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KtsviIlánrl Vadvi rág*s Tancsvény

Ú1aun tanösvényünk a Kirándulóközpont ritkán látogatott

területére vezet, mely a Visegrádr-hegységre jellemzó védett

természeti értékekben bóvelkedik. Ahhoz, hogy az itt élő

növény- és áIlatvilág mai állapotában mé9 sokái9 Íennma-

radjon, a bejárás során fokozottan Ügyelnie kell a látogatónak

urru, hogy csakis a kijelölt útvonalon haladjon' TanosvényÜnk

'l4 állomáspontja nemcsak a táj mai képét mutat1a be' hanem

idóutazásaink segítsé9ével az itteni gazdag élővilá9 kiala-

kulása is megismerhető.

AtermészetvédelemkóntÖsébecsoma9oltismeretanyagsegítilátogatóinkata
természetkíméló visel kedésmód elsajátításá ba n'

VezetóÍüzetünk áttanulmányozása tesziteljesebbé a bejárás során megkezdett

történeteket.
lsmeretterjesztő mesekÖnyvünk viszont az itt

mutatja be hazánk e kis csoda-szegletét'

tÖ rténetek segítsé9ével.

Ápri ly-völEyi Reg*-Termő Tanosviány

éló állatok és novények szemszogéből

izgalmakban bővelkedő, lebilincselő

Az Áprily-volgyi Tanosvény jelenle9i formájában csak nem

ré9en Íedte fel elóttÜnk rejtett titkait' Egészen 2005'i9 drót-

kerítésbe ÜtkÖzött az, aki sétáját ezen aZ útvonalon tervezte'

A kerítés mö9ött egy vadaskert volt, mely nemcsak az itt

élő vadvilágot szorította korlátok kózé, de előlünk is olyan

csodákat takart el, melyre gondolni se mertÜnk'Vízesések'

búvópatakok, szédítő mélységek és ámulatba ejtő magas

szikláktárulnakazemberSzemeelé,melyazarrakirán.
dulókból gyermekkori élményeket, s a legvadregényesebb

olvasmányokat csalo9atják elő. Kísértet-vÖl9 y, kőszínház, vaddisznó-lakta zoldvár

- ugye ezek Íelkeltették a te érdeklődésedet is? Rege-Termő TanÖsvényunk nemsokára

megeleveníti a völ9y súgta történeteket, akár ismertető tábláink' vezetofüzetÜnk

vagy mesekÖnyvÚnk kerul szemetek elé'

tP,át
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Szakvezetővel biztosított programok

Csoportlétszám: 1 0_20 Íő
ldőtartam: 3 óra

Haladj hangtalan, füled hegyezd, vedd kezedbe távcsö-
ved... és ha meglátod azt a sosem tapasztalt világot, amit
az é1szaka eddig elrejtett előled, megérted a csípős hldeg
ben órákig lapulva szemlélődő vadászt, aki még fegyveréről
is megfeledkezve, lenyű9Özve csodálja szerelmét, a Termé-
szetet.

Csoport|étszám: ]5 10O Íő
Időtartam: 3 óra

Az emberiség kezdettől fogva kíváncsisággal fordult az
éjszaka ránk boruló csillagos é9bolt felé' S amikor már
nemcsak szemlélte, de meg is ismerte az aprő pontok
szövevényes térképét, tájékozódása eszközévé vá|t. Ha te
is olvasni szeretnél ebből a természet aIkotta térképből,
akkor gyere el, és kukkants bele a távolságokat eltörpító
va rázslatos távcsövÜ n kbe.

Csoport|étszám'. 1 5-25 Íő
Időtartam: ] óra

Ha tudni szeretnéd mi a magyarázata, hogy évezredek óta a
ló mindig az ember barátja és hűséges társa volt; mi is az a
láthatatlan kötelék' ami Összekot minket ezzel a pompás
állattal; és miért van aZ, hogy aki egyszer felül a ló hátára,
álmaiban mindig Újra nyargal... Próbáld ki, és ezekre a kér-
désekre szavak nélkÜl megkapod a választ legavatottabb
barátunktól, a lótól.



W
E
ffi

mnxme**nre mffi ffi ffi w&g-mmÉrmqmpm pmmmmffiMffi K

Ti már nem emlékezhettek azokra az időkre, amikor hótfó cstórrk('nt lóvószÜnet idején a

család előkotorta a 1ó öreg tekerós diavetítőt, és a háziIa9 |cJlcrl(ill(il ki'szított mozi-

vászonra odavarázsoItuk a mama hangjával szinkronrzált ,,csak nekcd'' r.tj., Íilrrlt'l lr'i''

megérezheted szüleid noszta|9iáját, azt az illatot, azt a han9ot, amit a színes kis do-

bozokba zárt mesevilág idebűvol neked.

Az esti tábortűztÖrténelem előtti időkbe repít minket el. Egy pillantás a tűzbe a lángok

közé s átéIhetjÜk a nomád vándorló magyarok mindennap;ainak hangulatát, és a tűz

jelenlétével a legősibb formában találkozhattok a négy éltető elem harmonikus

lÜktetésével. Ez a kezdet és a vé9, a 1elen és a jÖvő és minden ami számít - aÍöld, avíz,

a |evegő és atűz... Csak a négy elem erejének egyÜttes befogadásávalválhatsz teljes

részévé az örÖk korforgásnak'
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2003_as évben egy új programsorozatot indítottunk be számotokra. Az erdei iskolák és
a nyári táborok mellett most már az őszi és téli hónapokban is várunk benneteket,
szám szerint négy alkalommal.
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Az őszi Galagonya-túra alkalmával a tavasszal és nyáron már
jól megismert Mogyoró-hegyet és környékét vesszÜk újra
szemÜgyre. Megkóstoljuk az ősz terméseit. gyumölcseit, és
mé9 arra is választ kaphattok, mitól lesz nálunk mé9 a
legvásotta bb gyerekből is jó.

Erdei karácsony

A karácsonyi készÜlődés már egy egészen más hangulattal vár
benneteket. Megnyílik előttetek egy ezidáig sosem látott rejtett
birodalom: a sÜló mézeskalács illatávaltelített levegőjű konyha,
ahol ti magatok készíthetitek el ezt a pompás karácsonyi sÜteményt,
mellyel karácsonyfánkat is díszíthetitek. De kózben ne feledkezzunk
meg tollas kis barátainkról sem, kik éhesen várják, hogy az ó
karácsonlájukat is feldíszítsÜk, persze nem mézeskaláccsal' hanem
madá rka láccsa l, d ióból-mogyoró ból készített, ízletes f Üzérekkel.
Ezután nem marad más hátra, mint hogy elkészÜljenek a saját
kézzel kreált karácsonyi ajándékok is'

Erdei farsang

A farsangi készÜlődés sem maradhat sÜtemény nélkÜl. Tudjátok,
hogy mi az a csörÖgefánk? ltt nemcsak megtudhatjátok, hanem
elkészÍthetitek és meg is kóstolhatjátok azt' Arra is fény derÜl. hogyan
rejtózködnek - persze álarc nélkül, de hatásosan _ erdei állataink.
A hazamenetel előtt még az általatok itt elkészített maszkokban
mulatozhattok is egy nagyot.

Erdgi húsvÉt

Húsvétkor pedig minden nap hÚsvéti nyuszivá változunk, és
megmutatjuk, mi milyen csodálatos hímes tojásokkal tudnánk
telerakni képzeletbeli fészkÜnket. Azt is eláruljuk, hogy a konyha
ez alkalommal sem marad néptelen...

Amennyiben érdeklódéseteket felkeltettÜk, gyertek velÜnk évszakokon keresztÜl, hogy
ezt az általatok is nagyon szeretett helyet arcának minden szépségével megcsodálhassátoli.
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SZAKMAI PHOGRAMJIIII\IAK N*OBSZENE
Túrák, terepszemlék, kirándulások

1. Fontos az, hogy kis létszámú (15-25 fő) csoportokban kerÜljön Sor a terepen,
természetben való mozgásra. Mindig adjunk megfigyelési szempontokat, gyűjtési (adat)

feladatokat. A vezető minden tekintetben VeZeSSe, irányítsa kis csoportját. Ne csak
menjenek, lássanak is a gyerekek! Rövid, de tartaImas túrák a célszerűek.
2. Esős idó nem akadály, a szÜkséges felszereléssel, módosítással ilyenkor is lehet
dolgozni a terepen, illetve legyenek alternatív programok azidőjárásI figyelembe véve.

3. A természetból semmi élőt ne gyŰjtsÜnk be. A megismerést a kinti megfigyelések,
Íotőzás, rajz, meghatá rozásokszol9álják, és ezt kÖvesse a benti berendezés, szintetrzálás.

Csak olyan anyagot gyűjtsünk, amely nem károsítja a természetifolyamatokat. Állatot

- ha befogunk _ vizsgálat után az éIőhelyén engedjÜk vissza.
4. Bizonyos, kis csoportokban megoldandó feIadatokat, gyakorlatokat célszerű egy
szakvezető által irányított foglalkozási helyenként' forgószínpadszerűen megoldani.
A forgás lehet napszakos, de napokon belüli is.

5. Mindenképpen biztosítani kella gyerekek számára bizonyos számadási (visszajelzési)

önértékelési, összegzési lehetőségeket. LegmegÍelelőbb alkalom egy Összegző
akadályverseny, Vagy vetélkedő (az utóbbi azért szerencsésebb, mert a gyerekek
egymástól is tudnak tanulni), esetleg mindkettő lehet.
6. A gyerekek eredményes szerep|ését, lelkiismeretes munkáját, példás magatartását
j uta lo m könyvekkel' a pró ajá nd ékokka l ismerhetj Ü k el.

AzoNosulÁs A TERMÉ5ZETTEL

Táborunk programjait úgy alakítottuk ki, hogy a táborozóink az itt eltÖltÖtt napok alatt
minél szélesebb képet kapjanak a természetről és a benne élő milliónyi élet feladatáróI'
fontosságáról' Megtanulják nemcsak értelmezni az általuk látottakat, de felismerni is

azt, miért fontos, hogy kirándulásaik alkalmával ne uralják ésleigázzáka természetet,
hanem észrevétlenÜ l részeivé váljanak.
Önzetlen szeretetÜk viszonzásratalál, hiszen ilyenkor mutatja csak meg csodáit igazán,
"idegen betolakodó" sohasem tapasztalhatja, csodálhatja meg teljes pompájában.
Fontosnaktartjuk, hogytáborozőinkaz itt megszerzett ismereteksegítségével ne csak
maquk vigyázzanak kÖrnyezetÜkre, hanem mutassanak pé|dát mindenki számára a

természetben való heIyes viselkedésre, a természettel kialakított harmonikus
ka pcsolatta rtásra.
Vlinden ember ú9y születik a világra, hogy legalapvetőbb ,,igénye'' a harmónia' a

tisztaság, és a nyugalom, de sajnos mostani életünk minden napjával egyre közelebb
kerülünk a gépies,, igénytelenséghez" .
Ne engedjÜk, hogy gyermekeinkke| is ez történjen ! Ad1uk meg a lehetóségét annak,
hogy természetes legyen számukra az az ősi nyugalom és biztonság, amit csak a

természettel kialakított SZoroS kÖtódés adhat, hogy olyan felnőttekké váljanak, akik
érzik, hogy miért is fontos a tiszta kórnyezet, a méregmentes, egészséges világ.
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Erdei Művelődés Háza _ Természet- és Erdővédelmi Tábor
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Term észetis mereti séta

FedezzÜk fel a tábor környékét!

A N/ogyoróhegyi Természetismereti Ta nösvény

bejárása
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Vízbioló9 iai terepgya korlat

Mikroszkópozás

Az erdő élővilága

A mi fánk

déleIott

délutá n

$eerdx

VladárgyŰrűzési bemutató

GyógynÖvényismeret teakóstoló

Geoló9iai foglalkozás

Kirándulás a Nagy-Villám kilátóhoZ

délelőtt ANagyviIlámiErdészetiTanösvénybejárása

Vadismeret

délután Kézműves foglalkozás

Csn*t*rtc}${ Egész napos gyalogtúra

$3cSn**k

dé|előtt

dé| utá n

ljászaÍ

KészÜ lődés a vetél kedóre

Vetélkedő
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Vo natta I

Budapest Nyugati Pályaudvar Vác-Szob vonaIon
Nagymaros Visegrád me9á|JóheIyig, Nagymarosról
Visegrádra réwe|, innen a Vlsegrád'Kisvi||ám e|őzetesen
megrende t Volánbussza1 a Jurta-táborig'

Visegrádró| gyalogosan
A Salan-]on-tornyon keresztÜ| gyalogolva érhető e a panoráma

Út, melyen a Nagy Vi|lám irányában kb' 20 perc a|att kÖze|Ít-

l'elö meg a labor'

Autóbusszal (májustó| SZeptemberi g)

Szentendréről a Visegrád-Kisvillámi járattaI a JUrta-tábor
ncgallohe y g

Autóval és különbusszal
A ] ] .p:'óutroI Visegrád Szcnlgyorgypuszta cll_agya.jvaI
a Park Üdulónél b'ekanyarodva a panoráma úton, vagy
Viseqrádró| a Fe||egvár felől kÖzelíthetó meg' Autóbuszok
csak az utóbbi Útvonalat vehetik igénybe'
Csak előzetes megrendelésselI

GPS-szel navigálóknak:
Lat N47' 41 .926' Lonq E1 8" 59.589'

Az Erdei Múvelődés Háza 2005-ben az oktatási Minisztérium Tárcaközi Bizottsáqa
általadományozott minóSített erdei iskoIa címet kapott.


