Önöknek kínáljuk…
…2016-ban

Programok az ÉSZAKERDŐ Zrt-nél

Jelmagyarázat
Lillafüredi Állami Erdei Vasút
Miskolc

Pálházi Állami Erdei Vasút
Pálháza

Csanyiki Erdőház Erdészeti Erdei Iskola
Miskolc, Csanyik-völgy

Bagoly-Vár Erdészeti Erdei Iskola
Varbó-Fónagyság

Bikk-Makk Erdészeti Erdei Iskola
Répáshuta

Borz-Alom Erdészeti Erdei Iskola
Szin-szelcepuszta

Tisztelt Olvasó! Kedves Vendégünk!
Örömmel köszöntöm az ÉSZAKERDŐ Zrt. nevében a társaság éves
rendezvényeit összesítő programfüzet olvasóit! Ha arra a kérdésre kellene
választ keresnünk, hogy mi a kapocs az ebben a kiadványban felsorakoztatott
programok, Önök, illetve társaságunk kollektívája között, akkor azt hiszem,
gondolkodás nélkül rá tudnánk vágni a választ: az ERDŐ! Hiszen
mindannyiunk életében jelentős szerepet játszik. Van, akit élete hivatása köt
az erdőhöz, míg mások a dolgos hétköznapokat maguk mögött hagyva a szabad
idejükben mennek ki oda és töltődnek fel a friss levegőn.
Az erdő élményét nem lehet máshogy átélni, csak ha kimegyünk hozzá. El kell
látogatnunk oda, hogy érezhessük mesés illatát, hallhassuk gyönyörű hangjait,
megcsodálhassuk varázsát és ezek által valósággal megsimogathasson minket,
mert ez tölt fel mindnyájunkat erővel a stresszes hétköznapok leküzdéséhez.
Ahhoz, hogy az erdő felejthetetlen élményét minél többen átérezhessék,
tudásunk legjavát beleadva kezeljük a ránk bízott erdőket. Fenntartjuk és
fejlesztjük a rekreációs létesítmény-hálózatunkat, illetve a kikapcsolódást
nyújtó szálláshelyeinket, erdei vasútjainkat, valamint erdei iskoláinkat. Évről
évre egyre több rendezvénnyel igyekszünk közelebb vinni az erdőhöz
mindenkit, kicsiket és nagyokat, gyermekeket és idősebbeket egyaránt.
Az idei évben már egy egész füzet kell ahhoz, hogy bemutathassuk, milyen
programjaink lesznek 2016-ban. A színes választékban mindenki megtalálhatja
önmaga, családja vagy akár barátai számára a legmegfelelőbbet. A programok
során bárki megtapasztalhatja az erdőlátogatás semmihez sem hasonlítható
érzését, megismerheti az erdő részeit és közben jól érezheti magát
egy fantasztikus társaságban.
A füzet átlapozásához jó szórakozást, az erdőjáráshoz pedig kellemes
kikapcsolódást kívánok!
Erdészüdvözlettel:
Zay Adorján
vezérigazgató
ÉSZAKERDŐ Zrt.

Január 11-22. Mit rejt az erdő télen?

Január 23.
Zúzmara Expressz
Mahócára

- Madárvédelem madáretetők készítése,
kihelyezése
- Erdei vadetetés
- „Kéregrepedések” – ismerjük fel
a fafajokat

- Találkozás Tél
Tündérrel és Erdész
Apóval
- Kézműves
foglalkozások
gyerekeknek

Január 25-29. Téli nosztalgia
a Csanyikban: nagyszüleink konyhája,
gazdasági udvara
- Hagyományőrző sütés-főzés
sparhelton
- Kukoricamorzsoló verseny
- Fa és csuhé bábok készítése
- „Télen is nagy munkában” –
ismerkedés az erdészek
feladataival

Erdőtündér kedvenc
fája januárban:
lucfenyő
Lucfenyővel a magasabb
hegyeken találkozhatunk,
vagy karácsonykor az
otthonunkban, hiszen ez
az egyik legnépszerűbb
karácsonyfa.

- Meglepetés forró
teával
- Tábortűz

Február 1-25. Hóolvasztó, sárdagasztó
- Állatfigurák termésekből (ha lehet hóból).
- „NYOMkövető” – hóbansárban erdei állatok
nyomában.
- „Állati” talizmánok fából.
- „Dunna alatt alszik az
erdő” – állatok túlélése.

Február 14.

Szerelemvonat
Lillafüredre

Hangulatos vonatozás a festői szépségű Lillafüredre.
- Romantikus séta a
Függőkertben,
- Ökoturisztikai Központ
megtekintése,
- Gyertyafényes vacsora

Február 26.

Babák és mamák a
Csanyikban

- Jó levegő,
- Gazdag élmények a
legkisebbeknek is
- Rugalmas időbeosztás.

És ezt tudtad-e?
A Lillafüredi Állami Erdei Vasút hazánk egyik
leglátogatottabb erdei vasútja,
mely Miskolc - Lillafüred Garadna állomások között
évente több, mint 200 ezer
utast szállít. Ezzel Miskolcon
is a második leglátogatottabb
turisztikai attrakció!

Február 20.
Hurkatöltő és
halászháló a
lillafüredi kisvasút
mentén

- Különvonat
indulása
Garadna állomásra,
- Disznótor a Mókus
Odúnál,
zenés-táncos
mulatsággal egybekötve,
- Séta
a
Pisztráng
tanösvényen,
- Pisztrángtelep
bemutatása

Erdőtündér kedvenc
fája februárban: nyír
Sok
fiatal
erdőben
találkozhatunk
vele,
hiszen rendkívül gyors
növekedésével
nagyon
hamar a többi facsemete
fölé nő. Fehér törzséről
messziről felismerhető.

Március 1-11.
Nyitnikék

- Illatos erdő – tavaszi
virágtúrák bükkösben,
- Kikelet – megújulás,
utódlás az erdőben,
- „Hideg
vérrel
a
zümmögők ellen” –
ismeretbővítő
rovarokról, békákról.

Erdőtündér kedvenc
fája márciusban: éger
Már biztosan mindenki
találkozott a mézgás
égerrel, hiszen folyók,
patakok mentén, mocsaras
vidéken él. Fája vízben
állva igen tartós, ezt már
a római korban is tudták.

Március 6.

Nemzetközi Nőnap –
utazási kedvezmény

Boldog nőnapot kívánunk minden Hölgy utasunknak!
És ebből az alkalomból 2016.
március 6-án minden kedves
hölgy utasunk kedvezményes
napijegy megváltása mellett
utazhat a Lillafüredi Állami
Erdei Vasúton!

Március 15.

Rügyfakasztó vonatozás
Mahócára

- Mahóca és Farkasgödör
között 16 km vezetett
nyomvonalbejárás,
- Varbói Kalandpark,
- Erdei kirándulások,
- Andókúti piknik

Március 16-22. „Víz Világnapja”-i
- A vízcsepp varázslatos útja – játékos tanulás.
- Óvd a vizet! – vetélkedő,
- Minden csepp víz
aranyat ér – forrástúra,
- Bárányfelhők –
ismerkedés a csapadékkal,
- A víz és az élet –
tudásbővítő.

Erdőtündér kedvenc
fája áprilisban: hárs

Március 22-31. Nyuszinapok
Húsvéti dísztárgyak természetes és
újrahasznosítható anyagokból
Tavasz a háziállatok
udvarában (állatok kicsinyei),
Itt a piros, hol a piros? –
a Húsvéti Nyuszi nyomában,
Kit rejt a tojás?
Húsvéti népszokások

Március 26.
Pirostojás
Expressz

Március 28.

A hársak igazából több
fajt foglalnak magukba,
melyek dísznövényként
(ezüsthárs), vagy mézelő
növényként
ismertek
(kislevelű- és nagylevelű
hárs).

Tojáskereső vonatozás

- Utazás kisvasúttal Kőkapu állomásra
- Kézműves foglalkozások
- Nyuszikeresés Kőkapun,
- Kézműves foglalkozások

- Nyuszifigurák
készítése természetes
anyagokból,
- Fényképezkedés
Erdésznyuszival és
Erdőtündérrel,
- Erdei kirándulósok
- Varbói Kalandpark

Április 9.

Szalonka Varázs Expressz
Andókútra

Történelmi utazás a vadászat ösvényein
- Vadászkürtös tiszteletadás,
- Vadász hagyományok és
etika,
- Íjászat - vadászati mód,
- Vadétel-kóstoló,
- Vadászkutyás bemutató

Április 16.

Kittenberger Kálmán
Különvonat Rostallóra

A történelmi utazás jeles vadászelődünkkel.
- Vadászati kultúra és a
szalonka, illetve őzbak
bemutatása,
- Vadétel-kóstoló,
- Vadászati módok,
vadászkutyák

Április 30.

Te Szedd a vasúton!

2016-ban is tegyünk együtt a tiszta erdőért! Ehhez
kérünk titeket is, hogy csatlakozzatok csoportunkhoz!
- Akiket várunk: kisvasutat
és erdőt szeretők, akik
szeretnének tenni a tiszta
környezetért.

Május 9-13.

Madarak és Fák Napja

- Madármegfigyelés a tanösvényen,
- „madár-gyár” – kézműveskedés hasznosítható
hulladékból,
- „szárnyas ismerősök” –
memóriajátékok,
- „Fából készült” –
ismeretbővítő a faanyag
hasznosításáról.

Április 18-28.
„Föld Napja”-i

- „Élj
ÖKO-san”
–
ügyességi és természetismereti feladatok,

- „Földünk tüdeje” –
játékos ismeretszerzés
a növényekről,
- Tiszta hegyek – felszíni
barlangtúra

Erdőtündér kedvenc
fája májusban:
kocsányos tölgy
A tavalyi év fája. Az
alföldi és a dombidéki
tájak jellemző tölgyfaja.
Szakmánk jelképe, az
erdészcsillag
is
egy
ötlevelű tölgycsemete.

Május 14.

Május 28.
Arborétumok Napja
a Füzérradványi
Kastélyparkban

Lutra Expressz Fekete
István nyomán
Garadnára

Történelmi utazás nagy vadászírónk emlékére.
- Vadászkürtös előadás,
- Hagyományos vadászati
módok bemutatása,
- Terítékkészítés
bemutatása,
- Vadételek kóstolása

Május 15.
Őzbak cserkelés
a Hegyközben
Történelmi utazás
a zempléni őzbakokkal.
- Vadászkürt, vadételek,
- Vadászati módok,
- Terítékkészítés.

Május 15.
Pünkösdi zenéstáncos vonatozás
Idén Pünkösd vasárnap is
vár mindenkit a PÁEV
egy fantasztikus country
zenével
és
tánccal
egybekötött utazásra!

Május 28.

Színes
programokkal
ünnepeljük
a
frissen
rekonstruált füzérradványi
Károlyi-kastély
parkot,
melyre mindenkit várunk!

Nyárköszöntő vonatozás
Mahócára – Kisvasúti Nap

Vonatozás a LÁEV mahócai szárnyvonalon.
- ÉSZAKERDŐ Zrt.
Kisvasútjainak napja
- Erdei kirándulások,

- Varbói Kalandpark.

Május 29.

Gyermeknapi utazási
kedvezmény

Minden 14 év alatti gyermek kedvezményes
jeggyel utazhat vasútjainkon.
A gyermeknapi kedvezmény
érvényes a LÁEV és a PÁEV
menetrendszerinti járatain!

Június 1-10.
Csanyiki családi
kalandozás

- Fűszer- és gyógynövényeink,
a természet ajándékai,
- Erdő, mező csemegéi
– gyűjtés és
felhasználás
tudománya,
- „A magyarok
nyilaitól…” – íjászat
kicsiknek és
nagyoknak.

Erdőtündér kedvenc
fája júniusban:
gyertyán
Ő a tölgyek és a bükkök
nevelője, hiszen ő segít
árnyalni a törzsüket, hogy
ne gatyásodjanak le, azaz
ne legyenek a törzsükön
hajtások.

Június 25.

Barlangok Napja
Fónagyságon

Túrák a bükki Kis-Fennsíkon.
Az érdeklődők egy kellemes
séta útján ismerkedhetnek
meg a Kis-Fennsík közelében
található barlangokkal.

Június 25.

Múzeumok Éjszakája

Az előző évekhez hasonlóan idén is hozzájárulunk
Lillafüred fényeihez.
Ezen a csodás estén
kisvasúttal is utazhatnak, akik
Lillafüred fényeit szeretnék
megtekinteni. Ezen az estén
az ökoturisztikai központ is
megtekinthető.

Június 25.

Szent Iván-éji vonatozás
a Hegyközben

Szent Iván-éj az év legrövidebb éjszakája, mely már
csak ezért is különleges.
Ami ennél is különlegesebbé
teheti az egy hangulatos
vonatozás a Pálházi Állami
Erdei Vasúttal a zempléni
Kemence-patak völgyében.

Július 4-8. és 18-22. Erdőjáró napközi
Tízóraival, meleg ebéddel várjuk a résztvevőket.
- Bükki túrák, erdőjáró praktikák,
- Erdész szemmel
a természetről,
- Kézműves foglalkozások,
- Ismeretbővítő vetélkedők,
- Nagyszüleink konyhája,
- És megannyi program!

Július 23.

Pálháza Város Napja

A Zempléni-hegység egyetlen erdei vasútjának otthont
adó város napja alkalmából sűrűbb vonatközlekedést
biztosítunk!
A Hegyköz városáról a füzéri
uradalom részeként már
1320-as években említést
tettek, de 2005. óta már
a városok számát emeli.

Július 30.

Kisvonattal a csillagok után

Várunk minden érdeklődőt erre a csodálatosnak
ígérkező esti vonatozáson!
- Hangulatos esti vonatozás
a LÁEV vonalán,
- Csillagnéző éjszakai túra,
- Csillagles
szakemberekkel.

Július 11-15. és
25-29.
Lovas napközi

Tízóraival és meleg
ebéddel!
- Lóhoz szoktatás,
- Lovaglás alapjai,
- Látványpatkolás,
- Lovas felszerelések,
- Lótenyésztés története,
- Lófajták,
- Takarmányozás,
- Íjászat,
- És megannyi móka!

Erdőtündér kedvenc
fája júliusban: nyárak
Na, ők aztán sok helyen
megtalálhatók és biztos
mindenkinek megvan a
kedvenc
nyárfákkal
szegélyezett útja, vagy
egy parkban a kedvenc
kúp alakú nyárfája.

Augusztus

Nyáridő

A nyarat mindenki szereti, hiszen akkor jó idő
van, lehet mókázni az erdei iskolában!
„Üzeni az erdő…” –
fafaj- és cserjeismeret,
„Ki-Mit-Tud a természetről”
– vetélkedő Fónagyságon.

És ezt tudtad-e?
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. a tavalyi évben
adta át a zempléni Kis-Milic csúcsán
a Károlyi-kilátót. A kilátó nevét
a füzéri és füzérradványi uradalom
egykori gondos gazdáiról, a Károlyi
családról kapta, melyhez nagykárolyi
Károlyi László járult hozzá!
A csodás látvány kárpótol a mászásért.

Augusztus 12-21.

Zemplén Fesztivál

A Zemplén Fesztivál idején a Pálházi Állami Erdei
Vasút sűrített menetrenddel közlekedik.
Érdemes ellátogatni
a Kemence-patak völgyébe
a zakatoló kisvonattal!

És ezt tudtad-e?
A nyár a pihenés,
a szabadságok és az
iskolamentes időtöltés
évszaka. Ilyenkor van
lehetőség kirándulni az
erdőben. Azonban a jó
idő a kullancsoknak is
kedvez, amelyek sok
betegséget terjesztenek.
Védekezni így tudsz:
- zárt, világos ruházat,
- kullancsriasztó
készítmények
használata,
- bozótos
területek
kerülése,
- hazaérve
a
test
gondos átvizsgálása.
Erdőtündér kedvenc
fája augusztusban:
vadkörte
Azaz vackor. Termését
a vad és az ember is
előszeretettel fogyasztja.
Fáját az odúlakó madarak
és
a bútoripar is
előszeretettel használja.

Erdőtünder kedvenc
fája szeptemberben:
A tavalyi évhez hasonlóan ismét elvonatozunk barkóca berkenye
Szeptember 3. Dallamvonat Andókútra

Andókútra, ahol a madarak és az erdő természetes
muzsikája mellett egyéb dallamok is felcsendülnek.

További lehetőségként
természetesen könnyed erdei
sétára is lehetőség nyílik.

Szeptember

Közepes termetű fa, 1520 m magasra nő. Ehető
termését a madarak is
szeretik. A fáját használja
a bútoripar, de szobrokat
is faragnak belőle.

Szeptember 5-23. „Színpompás erdő”
programok

Fazola Fesztivál
- „Ezerarcú természet – sokszínű növények
„Ehető vagy
mérgező” – gombaleső túra,
- „Szárnya van, de nem
madár…” – ismerkedés a
termésekkel és magvakkal,
- „Költözködő” – madaraink
A LÁEV mellett áll az
egyik
legrégebbi
ipartörténeti
emlék,
a Fazola-kohó. A család
tiszteletére minden évben
megrendezésre
kerül
a Fazola Fesztivál, amely
alkalmából
a
LÁEV
sűrített
menetrenddel
közlekedik.

Szeptember 17. Szarvasbőgés-hallgató
vonatozás a Hegyközben
Idén is várunk mindenkit a vadregényes Zemplénihegységbe a gímszarvasok nászának idején egy
kalandos vonatozásra, mely
során a szarvasbikák
jellegzetes koncertjét
hallgathatjuk meg.

Szeptember 24.
Vadászkürt
Expressz
Andókútra

Szarvasbőgés-hallgató
vonatozás a LÁEV
mahócai szárnyvonalán.
A programon résztvevők
meghallgathatják az erdő
királyát, de vadászkürtös
előadást és a vad
búcsúztatásának illemét is
megismerhetik.

Erdőtünder kedvenc
fája októberben:
juhar
Nálunk is sok honos juhar
él, de Kanadának
a zászlójában is juharlevél
szerepel. A nálunk is
honos hegyi juhar fáját
jávornak is hívják.

Szeptember 24-25. Európai Mobilitási
Hét
Választ a kisvasutat a gépkocsi helyett!
Különleges kedvezménnyel
utazhatnak az Európai
Mobilitási Hét végén
a LÁEV-vel és a PÁEV-vel,
akik a gépkocsi helyett az
erdei vasútjainkat választják!

És ezt tudtad-e?
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. két vasutat is üzemeltet,
melyeken bár biztosan sokan utaztatok.
Azt viszont lehet, hogy nem
tudtátok, hogy a LÁEV
pályáját 1920-ban építették,
de a PÁEV 1888. évi
építésével hazánk egyik
legidősebb vasútjának számít.

Szeptember 26-30. Zene – tánc – tűz
Csanyiki és Fónagysági családi esték.
Amatőr előadók a tábortűz
körül.
Színházi előadás és
„csillagfény” túra.

Október 3-7.
Erdők Hete
az erdei
iskolákban
Kis Erdei
Színház,
Kóstoló az erdei
manók
éléskamrájából.

Október 8.

Európai Erdők Hete

Erdő. Sport. Vasút. Mi a közös bennük? Egyrészt
mindegyiket szeretjük, másrészt pedig ez a nap!

Az Európai Erdők Hetének
szombatján egy kis mozgásra
is invitálunk mindenkit!
Legyünk fittebbek mint
a vasút!

Október 17-28.Természet és emlékezés

Erdész szemmel
a világot…!
Állatok a világ minden
tájáról – ismeretbővítő
vetélkedő.

Erdőtünder kedvenc
fája októberben:
juhar
Nálunk is sok honos juhar
él,
de
Kanadának
a zászlójában is juharlevél
szerepel. A nálunk is
honos hegyi juhar fáját
jávornak is hívják.

Alapanyag-gyüjtő kirándulás.
Koszorúk és mécsesek
készítése.

Október 22.

Lombhullató vonatozás
Mahócára

Őszi vonatozás a LÁEV-vel.
A vonatozás mellett erdei
kirándulásra, szalonnasütésre
is nyílik lehetőség, de a
kikapcsolódáshoz maga az
erdő is elegendő!

Október 29. „Sárguló falevél”
fotótehervonat Garadnára
Ezzel a lehetőséggel a vasútfotósoknak szeretnénk
szeretnénk kedvezni.

November 7-11.
„Erdőbálok
ősszel-télen”

Az egykori teher kisvasút
megidézése egyetlen napon,
pusztán a fényképezőgépek
kattogásának öröméért.

November 14-25.
Téli teendők nagyszüleink konyhájában,
gazdasági udvarában
Sütés-főzés, háztartási
praktikák.
Közeleg a tél, ideje
megismerkedni nagyszüleink
téli teendőivel.

November 14. – december 14.
Diósgyőri Mikulásvonat
Immáron 14. alkalommal indul útnak a Diósgyőri
Mikulásvonat.
Napi 4 szerelvény indul útnak
a Lillafüredi Mesebirodalom
felé a gyerekek legnagyobb
örömére.

Közeleg a tél, ideje
felkészülni! – tanuljunk
az állatoktól,
növényektől.
„Állati-álarc” –
kézművesség természetes
anyagokból.
Famanó kunyhója –
ismeretbővítő
foglalkozások az erdőről.

Erdőtündér kedvenc
fája novemberben:
kőris
A kőrisek számtalan fajt
foglalnak
magukba.
Fájukból íjak, eszközök
fogantyúi készülnek, de
baseball ütők is gyakran
ebből készülnek.

December 1-9. Télapu és Télanyu
játszóháza

Száncsengő
Expressz

Telelő madaraink gondozása,

Idén is vár mindenkit
decemberben a Mikulás
a Pálházi Állami Erdei
Vasúton is!

Hómanó ösvénye – erdei
„titkok”,
Adománynap.

December 12-16.

December 3-6.

„Száncsengő” program
a Csanyikban

„Lucázás” – babonák és népszokások.
Újraindul
a
vonat
a gyerekek legnagyobb
örömére,
akik
ezen
alkalomból
különleges
programokon
vehetnek
részt.

Karácsonyváró – dísztárgyak
készítése.
Élet a hó és jég alatt.

Erdőtündér kedvenc
fája decemberben:
bükk
Ki
ne
járt
volna
a szürke, sima kérgű
bükkösökben,
ahol
nyáron olyan jó hűvös
van? Fáját a lemez- és
bútoripar használja.

És ezt tudtad-e?
A fakitermelés többsége télen történik.
Ennek prózai okai vannak: a fák
életműködése télen lelassul, valamint a
kitermelt fák mozgatásával a hóval
fedett és fagyott felszínen lehet
a legkevesebb kárt okozni az erdő
talajában. Így semmi akadálya nincs
a tavaszi kizöldülésnek.
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Az ÉSZAKERDŐ Zrt. Magyarország legnagyobb területen gazdálkodó
erdőgazdaságaként Borsod-Abaúj-Zemplén megye állami tulajdonú
erdőterületeinek többségét kezeli. Mint felelős gazdálkodó, célként tűzte
ki az erdőgazdálkodás hazai gyakorlatának megfelelően az erdő összes
funkciójának megvalósítását. Így a kezelt területek klimatikus
viszonyaihoz igazodva az erdő hosszú távú fenntartásának biztosítása
mellett maximálisan igyekszik megvédeni a rá bízott erdőket, de
kiemelten fontosnak tartja az előbbiekkel összhangban az erdő
rekreációs értékét is
megosztani Önökkel, az erdő látogatóival.
Ez utóbbi különösen azért fontos, mert az ÉSZAKERDŐ Zrt.
gazdálkodási területe többek között a Bükk-hegységben, az Aggtelekikarsztvidéken és a Zempléni-hegységben található. Ezek idegenforgalmi
szempontból kiemelt jelentőséggel bírnak és különösen a tavasztól őszig
tartó turisztikai szezonban jelentős turistaforgalmat generálnak.
A turizmus az erdőkre is hatással van, a becslések szerint évente mintegy
másfélmillió látogató keresi fel a társaság által kezelt erdőterületeket.
Az erdészeti társaság csaknem 200 rekreációs létesítményt tart fenn,
amelyek a turisták kikapcsolódását szolgálják.
Reméljük, hogy az információs füzet tanulmányozása meghozza Kedves
Olvasóink kedvét régi jóbarátunk, az erdő bejárásához, illetve
programjaink látogatásához.

Az ERDŐ unokáink öröksége!

