
 

Tisztelt Jelentkező! 

Köszönjük, hogy regisztrált a március 24-i Erdészeti Erdei Iskolák Nyílt napja című 

rendezvényünkre, amely az Országos Erdészeti Egyesület és a VADEX Mezőföldi Zrt. közös 

szervezésével valósul meg. 

Információk a rendezvénnyel kapcsolatban: 

Regisztráció: A jelentkezők kizárólag karszalaggal jogosultak a rendezvényen ingyenesen részt 

venni, melyet 9.00-9.45 óra között tudnak a területen belül elhelyezett regisztrációs pultban 

átvenni, a jelenléti ív aláírásával. Amennyiben az Önök idejébe belefér, mert korán érkeznek, 

lehetőség van a Tájmúzeum vagy az erdei iskolai foglalkoztató megtekintésére is. Kérjük, 

kalkuláljanak ezen programokkal úgy, hogy ez esetben az érkezést 9.00 órára tervezik, mert a 

rendezvény megnyitója 10.00 órakor lesz, a fedett esőbeállónál. Ezen helyszínek meglátogatása 

egyénileg történik, a regisztráció után.   

10.00 óra után a regisztráció lezárul. 

Parkolás: Ezen a napon a nagy létszámra való tekintettel az autók parkolása a rendezvényen 

résztvevők részére a területen belül lesz. Kollégáink segítenek majd a tájékozódásban. A 

parkolóhelytől pár perc sétányira található a rendezvény helyszíne, a fedett esőbeálló. 

Busszal, kerékpárral érkezők részére: fontos információ, hogy a főbejárat kapujától a 

rendezvény helyszíne 15 perc sétányira található. A regisztrációs pult kb. a sétaút felénél lesz 

elhelyezve, egy sátorban.  

Öltözet: Ajánlott a kényelmes, terepi ruházat. 

Szakmai bemutató: A nagy érdeklődésre való tekintettel a szakmódszertani, terepgyakorlati 

bemutató program 3 csoportban, létszám korlátozással fog megvalósulni, melyre 24-én reggel 

9.00-9.45 óra között tudnak feliratkozni.  

A három programlehetőség közül egyet tudnak majd kiválasztani, melyek egy időben zajlanak 

majd. 



Választható szakmódszertani / terepgyakorlati programok: 

 

1. Játékos csoportfoglalkozás  

Csoportbontással megvalósuló játékos, kincskereső foglalkozás. Téma: hazánk nagyvadjai 

Maximum létszám: 25 fő 

Helyszín: vadaspark  

Program vezetője: Véninger Eszter 

 

2. Spektíves madármegfigyelés  

A programon résztvevők kipróbálhatják a spektívjeinket és számos érdekes információt 

tudhatnak meg a Velencei-tavi térség madárvilágáról. Téma: madarak 

Maximum létszám: 25 fő 

Helyszín: vadasparkkal szembeni les  

Program vezetője: Kovács Norbert 

 

3. Szikakerti látogatás 

A programon résztvevők a Japán szikák birodalmába lépve számos érdekes információt 

tudhatnak meg az adott fajjal kapcsolatban. Téma: szikaszarvasok, vadetetés 

Maximum létszám: 30 fő 

Helyszín: Japán szikák kifutója  

Program vezetője: Rubos Tamás 

 

Igazolás: Az igazoló oklevelek átadására a program végén kerül sor. 

Visszamondás: Amennyiben szeretné visszamondani regisztrációját, kérjük, hogy a 

veningere@vadex.hu e-mail címre szíveskedjen írni. 

Nyeremények: Az Erdészeti Erdei Iskolák számos értékes nyereménnyel várják a regisztrált 

pedagógusokat. Ennek sorsolása a rendezvény végén lesz. A nyereményjátékban azok a 

pedagógusok vehetnek részt, akik a regisztrációs pultnál kitöltik a kérdőívünket. 

A rendezvényen fotó- és videófelvétel készül. Nyílt rendezvény esetén a VADEX Mezőföldi Erdő- 

és Vadgazdálkodási Zrt. nem vállal felelősséget a résztvevő, illetve meghívott személyek, sajtó 

képviselői által készített felvételekért, azok nyilvánosságra hozataláért. 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

mailto:veningere@vadex.hu


Programtervezet: 

9.00 – 9.45 Vendégvárás, regisztráció, a Tájmúzeum és az erdei iskolai 

foglalkoztató megtekintése  

10.00 - 10.30  Köszöntő és megnyitó 

10.30 - 11.30 Erdészeti Erdei Iskolák minősítő okleveleinek átadó ünnepsége és a 

Hátizsákban az erdő program bemutatása 

11.30 - 12.30 Erdészeti Erdei Iskolák standjainak megtekintése, szakmai fórum 

pedagógusok számára 

12.30 - 13.00  Terepi vendéglátás 

13.00 - 14.00  A programhelyszínt adó Pákozdi Pagony - Vadaspark és Arborétum 

bemutatása szakvezetéssel 

14.00 – 14.45  Szakmódszertani, terepgyakorlati bemutató pedagógusok részére 

14.45 – 15.15  Program zárása, oklevelek kiosztása 

 

Kérdés esetén forduljanak hozzám bizalommal! 

Szeretettel várjuk Önöket március 24-én! 

2023. március 17. 

 

Üdvözlettel:         Véninger Eszter 

    Erdei iskola és vadaspark vezető 

            


