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www.mecsekerdo.hu 



KIERICS ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA PROGRAMJAI 
SASRÉT 

2013. okt. 3 - 4 - 5. 
Sár József entomológus 
rovarkiállítása  

A gyűjtő a tárlathoz kapcsolódva interaktív előadást is tart. Vendégeink - 
igény szerint - szakvezetésen vehetnek részt a tanösvény rovarvilágának 
megismerésére. 

2013. okt. 3 - 4.  
Erdei iskolai program 
kisvasúttal 

Kisvasút indul Almamellékről: 09.00  és 13.00 órakor. 
Kisvasút indul vissza Sasrétről: 11.30 és 15.30 órakor. 
Almamellék: Erdészeti és Kisvasúti Múzeum bemutatása 
Sasrét: Kikerics Erdészeti Erdei Iskola bemutatása, tanösvény bejárás szak-
vezetéssel. Ízelítő az erdei iskola minősített programjaiból játékos vetélke-
dőkkel.  

2013. okt. 5.  
Erdei iskolai program 
kisvasúttal 

Kisvasút indul Almamellékről: 10.00 és 12.45 órakor. 
Kisvasút indul vissza Sasrétről: 12.00, 15.00 és 16.00 órakor. 
Sasrét: Szabadon választható túrák indulnak a 10.00 órai kisvonattal érkező 
vendégeink részére. 
- Fotótúra az őszi erdőben, a színpompás panoráma megtekintése.   
Túravezetés: Mecsekerdő Zrt. (Gerlecz Edit)  
- Túra Terecsenybe, az Aligvár forráshoz. Balogh István emléktábla felavatá-
sa. Túravezetés: Dél-Zselic Természetbarát Klub (Strasser Péter) 

A programokon való részvétel ingyenes. A kisvasúti jegy ára: gyermek, nyugdíjas 400Ft, felnőtt 700Ft.  Az oda-vissza utazáshoz a fenti 
időpontokban elegendő egy útra szóló jegyet váltani.  Információ és jelentkezés:  
Pappné Németh Tünde: +36 30 663 0997, +36 73 354 251,  Gersyné Petrovics Ágnes: +36 73 514 102, tura@mecsekerdo.hu 
Almamellék Baranya megyében, a Zselic(ség)ben található kisközség. A település határán, az Almamellék-felső autóbusz megállónál 
jobboldalt látható az egykori MÁV állomásépület. Itt található a kisvasút végállomása is, ahol parkolási lehetőség várja az autóval, au-
tóbusszal érkezőket. 

MÓKUS SULI ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA ÉS ERDŐ HÁZA PROGRAMJAI 
PÉCS - ÁRPÁDTETŐ 

2013. szept. 30. –  
okt. 4. 

„Fedezd fel az erdőt az er-
dészekkel!” – terepi erdőpe-
dagógiai program 

Erdészek és az erdei iskola oktatóinak vezetésével terepi programon ve-
hetnek részt az általános iskolás diákok, hogy játékos feladatokon ke-
resztül fedezzék fel a hazánk területének egyötödét borító erdőállomány 
páratlan gazdagságát, a közjóléti és a nemzeti vagyonban betöltött sze-
repét.  

2013. okt. 5.  
10.00—15.00 

„Fedezzük fel a családdal az 
erdőt!” program – családi 
erdőismereti verseny és ked-
vezményes játék a 
Mecsextrém Kalandparkban 

Ezen a napon a családokat várjuk Árpádtetőre a Mókus Suliba és a 
Mecsextrém Kalandparkba. A Mókus Tanösvényen játékos erdőismereti 
versenyen vehetnek részt az érdeklődők, valamint bejárhatják a kerekes 
székes tanösvényt, majd kedvezményesen (2000 Ft/fő) játszhatnak az 
erdei kalandparkban. Az erdőismereti versenyen megismerhetik az erdő 
élővilágát, az erdők hármas szerepét, és betekintést nyerhetnek az erdé-
szet közjóléti tevékenységébe. 

2013. okt.  6.  
08.30  
Gyülekező a Pécsi 
Vasútállomáson 
16.30  
Visszaút  vonattal 
Hetvehelyről 

„Sás-völgyi csavargások” – 
nyílt túra a Zselic és a Me-
csek találkozásánál fekvő Sás
-völgybe 

Útvonal: Hetvehely – Nyáras-völgy – Nyáras-forrás – Szarvas-kút – Sás-
völgy – Cigány-forrás – Hetvehely Táv: 13 km, szint: 300 m, közepesen 
nehéz túra.  
Ezen a napon a Baranya Megyei Természetbarát Szövetséggel közösen 
szervezett nyílt túrára várjuk az érdeklődő családokat, turistákat. A túrán 
erdész szakvezetéssel bejárjuk a Nyugat-Mecsek 2 gyönyörű völgyét és 
megtekintjük a területen megvalósult közjóléti beruházásokat:  3 túraút-
vonal felfestése, erdei tornapálya és tanösvény kialakítása, az Erdő Háza 
ökoházzá való átalakítása. 

Az október 6-i programon MÁV vonatjegy váltása szükséges. Az október 5-i programon a vetélkedőn résztvevők egységesen (felnőtt 
gyermek egyaránt) 2000 Ft/fő áron, kedvezménnyel használhatják a Mecsextrém Park játékait.  
Információ és jelentkezés:  
Adorján Rita: +36 30 663 0940, adorjan.rita@mecsekerdo.hu, Scheitler Andrienn: +36 30 663 0924, scheitler.adrienn@mecsekerdo.hu 

A programokon való részvételhez az időjárásnak és az erdei környezetnek megfelelő öltözékkel, felszereléssel készüljenek és indulja-
nak útnak. Túráink évszakhoz kötöttek, az időjárás függvényében változhatnak. 
A programokra való jelentkezés határideje: 5 munkanappal a program időpontja előtt. 



„FEKETE ISTVÁN NYOMÁBAN”  

VII. TERMÉSZETISMERETI, ÉLETRAJZI TEREPI AKADÁLYVERSENY 

A verseny helyszíne:  Bakóca és Alsókövesd környéke, az író kezdő gazdász éveinek vidéke 

A verseny időpontja:  2013. október 2. 

A verseny rajtja:  
09:00 órakor a Tormás és Szágy közötti országútról leágazó, Nagymátéra 
vezető erdőgazdasági aszfaltút mentén található Alsókövesden. A csapatok 

A verseny célállomása:  Nagymátén, a Fekete István Fűvészkertben 

Jelentkezési határidő:  
2013. szeptember 20. (Az első harminc csapat jelentkezését tudjuk elfogad-
ni, iskolánként maximum két csapat nevezésével.) 

Jelentkezni lehet:  
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságon, Rózsa Anita oktatási referens-

nél (+36 30 377 3383, +36 72 517 223, rozsaa@ddnp.kvvm.hu).  

A verseny szervezői:    Mecsekerdő Zrt. Sásdi Erdészete  

     

       Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

     

       Fekete István Irodalmi Társaság (Ajka) 

 

       Fekete István Kulturális Egyesület (Dombóvár) 

A „Fekete István Emlékösvény” körülbelül 5 km-es szakaszán lebonyolításra kerülő természetismereti (növény- 
és állatfajok felismerése, természetjárással, természetvédelemmel, erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos kér-
dések, terepi feladatok) és az író életével, különösen a környékhez kapcsolódó emlékeivel, írásaival foglalkozó 
vetélkedőre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk az általános iskolák 7.-8. osztályos tanulói közül. 

 

A verseny helyszíne kétféleképpen közelíthető meg. A környéken lakók, vagy akik saját járművel meg tudják ol-
dani a helyszínre- és hazajutást: önállóan, akik pedig nem, a Sásdról Szágy irányába közlekedő távolsági busszal, 
amelyről az ú.n. „Kőtörő” megállónál kell leszállni, majd a Nagymátéra vezető erdőgazdasági úton kb. 2,5 km-t 
gyalogolni. A busz reggel 07:35-kor indul Sásdról és 07:59-kor van „Kőtörő” megállónál. Visszafelé vagy a 15:41 
–es indulásúval (Sásdra érkezik: 16:05), vagy a 16:52-essel (Sásdra érkezik: 17:16) lehet utazni. 



„Az erdők helyzete a világban és Magyarországon” – A Mecsekerdő Zrt. erdészeti igazgatójának előadása 
Ismeretterjesztő program gyerekeknek 

2013.szeptember 30.- október 6.  

1. Tanóra, szakkör vagy  egyéb délutáni elfoglaltság keretében, az előadó meghívásával iskolába, külső hely-
színre. Ár: ingyenes 

2. Erdei környezet, Hosszúhetény mellett található Kövestető Vendégház. Naturalé 100 %-os gyümölcslé 
kóstoló, egyéb étkezéssel (bográcsozás stb.) Ár: 1000 Ft/fő 

A programokon való részvételhez az időjárásnak és az erdei környezetnek megfelelő öltözékkel, felszereléssel készüljenek és indulja-
nak útnak. Túráink évszakhoz kötöttek, az időjárás függvényében változhatnak. 
A programokra való jelentkezés határideje: 3 munkanappal a program időpontja előtt. 

A tanórák minimum létszáma:  10 fő  

Tanárok, pedagógusok, nevelők, szakkörvezetők, szülők jelentkezését várjuk az alábbi elérhetőségeken: 

 e-mail: turizmus@mecsekerdo.hu; telefon: 72/518-223, +36 30 550 37-30 


