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Szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt, természetjárót!
A Pákozd-Sukorói Arborétum és az Erdészeti Erdei Iskola 2012 tavaszán újra megnyitja
kapuit sok színes programmal. Célunk, hogy az idelátogatók számára kedvező áron
biztosítsunk színvonalas oktatást, szórakozást és pihenést a természetben
Az erdészeti erdei iskola szakemberei különleges és élményekben gazdag órákat tartanak az
iskolások részére. Az osztályok több mint 250 féle fa- és cserje fajjal, az erdő „lakóival”,
kőzetekkel és egyéb különlegességekkel találkozhatnak. A csoportoknak az előre leegyeztetett
időpontokban, akár néhány órás vagy egy napos Erdészeti Erdei Iskola programot is tudunk
biztosítani. Az arborétumban kiemelten ismerkedhetnek az erdész munkájával és az
erdőgazdálkodással.
Az osztálykirándulások során is sokrétű szórakozásra van lehetőség. A kilátó, a tájmúzeum és
halászati kiállítás sok érdekességet árul el a Velencei-hegység kialakulásáról, a Velencei-tó
történetéről és az ottani erdő életközösségeiről.
Az ismeretszerzés és a panorámában való gyönyörködés mellett, rendkívüli szabadidős
tevékenységet és kiváló pihenőhelyet kínál a park. Az erdei tornapálya, színvonalas fából
készült kaland játszópark, füves spotpálya, belső tó, nyitott szín és tűzrakó hely szolgálja a
látogatók kikapcsolódását. A családoknak nagyszerű szórakozást nyújt minden területen.
Különböző rendezvényekre és szabadidős tevékenységekre is van lehetőség!
Az átutazóknak szakembereink még egy „körutazást” is ajánlanak a környéken.
Legyen szó ismeretszerzésről, felfedezésről, élményről, kikapcsolódásról és pihenésről a
Pákozd-Sukorói Arborétum mindegyikben megállja a helyét! Várja új és visszajáró
vendégeit! A látogató jegyet csak egyszer vált és ezután mindent megtekinthet, használhat.
Igények szerint szakember vezetését is kérheti az arborétumban (ellőre kell egyeztetni).

Ajánlatom a Velencei-hegységben, a legdélebbi nyúlványának oldalában elhelyezkedő, a
Vadex Zrt. által üzemeltetett Pákozd-Sukorói Arborétumra és Erdészeti Erdei Iskolára
hívja fel a figyelmet. A Velencei-tó északi partjának érdekes „kis szigete”, természetvilága
sokrétű szabadidő eltöltésre és programra ad lehetőséget.
Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola
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A természetjárás, erdészeti erdei iskola, magyar történelmi utazás, magyaros halászati
gasztronómia, horgászat, hajóutazás megtalálható az arborétum közvetlen vonzáskörzetében.
Sőt az északi területen: Pákozd, Sukoró, Velence, Kápolnásnyék településein geológiai
tanösvény, kőzettani különlegességek, túrák, néprajzi hagyományőrzés, irodalmi utazás várja
a látogatót. A Szúnyog-sziget csárdája magyaros gasztronómiával, a hajóállomás pedig egy
kellemes sétahajózással viszi át a kirándulót a Velencei-tó déli partjára.
Agárd, Gárdony és Velence településén örvendezhet a fürdőzés örömeinek a gyógy-és
élményfürdőkben. Aztán még két nagy irodalmi alak emlékháza, történelmi kaland, táj- és
présház is várja vendégeit.
Az arborétum Székesfehérvárról 16 km-re, míg Budapestről 50 km-re az M7-ről is
megközelíthető. 30-60 perc vezetés után már is élvezheti a tiszta levegőt e csodás arborétum
természeti kincsei közt. A nagyszerű panoráma mellett, kedve szerint több területen is
kalandozhat!

Nagy szeretettel várjuk Önt/Önöket!
Bővebb információt a következő internetes oldalon találhat:
www.vadex.hu
Honlapon az elérési útvonal:
www.vadex.hu/Ágazatok/Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola
Link:
http://www.vadex.hu/index.php?lap=agazat&ag=78

Kapcsolat:
E-mail cím: erdeiiskola@vadex.hu
Tel. : +36/22/510-500
Telefax: +36/22/327-525
Mobil: +36/20/535-0847, +36/30/997-4844, +36/30/815-1121
Emmerlingné Köhler Marietta
Igazgatási Osztályvezető
Vadex Zrt.

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola

Kis Szabolcs
Erdészeti Erdei Iskola Szervező
Vadex Zrt.
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Miért ajánlom az arborétumot és környékét?
Mert:
-

Budapestről és Székesfehérvárról könnyen megközelíthető, viszonylag rövid
időráfordítással,

-

kiszámítható és változatos közlekedés,

-

Fejér megye 2010-ben kitüntetett üdülő övezetében található (Sukoró),

-

a park közelében kiépített erdei tornapálya, az arborétum pihenő övezete, spotpályája
és tava a nagy mozgásigényű gyerekeknek is jó kikapcsolódást nyújt,

-

sokféle program (akár 1 napos vagy 3-4 órás) is biztosítható,

-

lehetőség van az arborétumban: földrajzi, geológiai, környezetismereti és – védelmi,
biológiai ismeretszerzésre,

-

lehetőség van a környéken: néprajzi, történelmi, gasztronómiai és irodalmi
ismeretbővítésre is,

-

sokrétű szórakozás: kinti főzés, sütés, piknik, tábortűz, játszótér, sport, erdei torna és
hajózás,

-

szabadtéri rendezvények lebonyolítására is alkalmas helyszín (kb. 150 férőhelyes
nyitott szín),

-

kaland, öröm, változatosság, játék és kikapcsolódás.

Itt a Pákozd-Sukoró Arborétumban!

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola
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Programok Tematikusan
Erdészeti Erdei Iskola által biztosított lehetőségek.

I. Környezetismerethez és biológiához kapcsolódóan
Az arborétum területén:

1.

„Az erdő életközössége”
Helyszín: a tanösvény erdeje

a. Megfigyelések az erdőben: páratartalom, levegő, szél, illat, avar jellege. Időjárási
viszonyok.
b. Fák és cserjék vizsgálata. Például tavasszal a rügyfakadás, virágzás, termésérés,
növekedés megindulása. A fafajok összehasonlítása (pl. mikor történik a
rügyfakadás és virágzás). Virágok gyűjtése, majd ezek alapján rajzok és
fénymásolatok készítése. Van lehetőség még a kéreg és levélminták, nyomatok,
rajzok készítésére is. A fa mérete és korának meghatározása feladatokkal.
c. Madárhangok megfigyelése, hangról történő felismerés gyakorlása (pl. tavasszal
madarak násza, tojásköltés időszaka). Hangfelvételek készítése és a madárfészkek
tanulmányozása. Lehetőség szerint fészkek, költőhelyek (odú) és etetők
elhelyezése. Madárfajok küllemének felismerése, rajzok alkotása.
d. Talaj és avarvizsgálatok (pl. talajszelvény, talajban lakó élőlények). Lehetőség
szerint szelvénygödör vagy talajszelvény minták bemutatása (szintezettség,
talajtípusok).
e. Állatnyomok és ürülék megfigyelése, lerajzolása és nyomatkészítés.
f. Rovarok vizsgálata rovarcsapdával és vizsgálóedénnyel.

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola
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2. „Az erdész és az erdő”
Helyszín: a tanösvény
a. Az erdő hasznáról (védelem és anyagi javak biztosítása, test-lélek ápolása) és az
erdőtípusokról dióhéjban.
b. Az erdész mindennapi teendői. Drámajátékok (Erdész vagyok!)
c. Erdőéléstől

az

erdőgazdálkodásig.

Az

erdőgazdálkodás

részterületeinek

megismerése dióhéjban (pl. erdőnevelés és ápolás, felújítás)
d. Fakitermelés munkaműveleteiről (pl. darabolás, készletezés, tarvágás, felújító
vágás). Az állomásokat bebarangoljuk az erdei tanösvényen. Évgyűrű vizsgálat
végzése (Tud meg, hány éves?)
e. Az erdő haszonvételei. Melléktermékek: ásványi eredetű, fából származó, egyéb
növényi eredetű. Gyűjtések (Írd, fel mit találsz!), válogatás, csoportosítás.
Lehetőség szerint gombavizsgálat.
f. Vad, vadászat és vadgazdálkodás. Vadászpuska bemutatása és beszélgetés a
vadlesről.

3. „A kilátó”
Helyszín: az arborétumi kilátó
a. A kilátó hasznossága, anyaga és típusa, használata
b. Az erdő szintjeinek, színeinek tanulmányozása a kilátó lépcsőjéről és tetejéről.
Madarak, fészkek megfigyelése távcsővel.
c. A panoráma „belátása” távcsővel. Az erdő körüli megfigyelések (Mi vesz körül?).
A látható települések elhelyezkedése, megszámlálása, rövid története. A Velenceitó, nádas élete.

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola
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4. „A tó és életközössége”
Helyszín: az arborétum belső tava
a. Megfigyelések: színe, illata, átlátszósága, sűrűsége és élővilága.
b. Víz vizsgálata (vízminta vétele edényekkel, megfigyelése szabad szemmel és
mikroszkóppal).
c. Kémcsőkísérletek a szennyezettségről (papírcsíkok vízbemártásával).
d. A vízminta, ivóvíz és desztillált víz összehasonlítása.
e. Vízkörforgalom modellezése (műanyag tál, edény, nejlonfólia kísérlet). A
körfolyamat lerajzolása. Beszélgetés a folyamat megzavarásának tényezőiről (pl.
savas eső). Környezetvédelemmel kapcsolatos rajzok készítése.
f. A tó élővilága. Növények, nád megfigyelése, és gyűjtés. Kézműves foglalkozások
lehetősége (pl. nádsíp, hangszerkészítés). Halak, békák, rovarvilág megfigyelése.
Állat meghatározás, rajz és képek készítése.

5. „ Cserjék, lágyszárúak világa”
Helyszín: az arborétum területe
a. Cserjék vizsgálata. Például kora tavasszal a növények virágzásának megfigyelése.
Később nagyméretű rajzkészítés a virágról, kinagyított növényi részekkel. Játékok
(pl. „Keresd a társaid” célja a növényi részek azonosítása, összeállítása, analízisszintézis).

A

növények

meghatározása

levelek,

termések

alapján,

összehasonlítások. Mit készítünk terméseikből?
b. A beporzásokról (megfigyelés, vizsgálat). Tavasszal pl. a virágok megszámlálása
az ágon, virágzatnál pedig a termőket (mennyi virágból, mennyi érett termés
képződhet) számoljuk.
c. Mintafoltok (50x50 cm) a terület vizsgálatához. A kijelölt részen növények
megszámlálása és gyökérvizsgálódás.
d. Rovarvizsgálatok rovarcsapdával és vizsgálóedénnyel.

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola
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6. „A tájmúzeum állomásai”
Helyszín: a tájház alsó szintje
a. A Velencei-hegység és tó kialakulásának és élővilágának bemutatása (erdő, mező,
vizek, vízpartok). Játékos vetélkedő csapatokban, pontgyűjtő.
b. Talajszelvények és talajtípusok vizsgálata. Feladatlap kitöltése, megoldása.
c. Erdei életkép dioráma megtekintése. Erdei totó kitöltése.

7. „Játék az erdőben”
Helyszín: a tanösvény erdeje és a tisztás a belső tó mellett, terem
Drámajátékok, melyek segítik az erdő megértését, fontosságának elmélyítését
(pl. a fák szívverése). Személyiség és közösségépítés is cél a csoportoknál.

Az arborétum környékén:

1. „Túra az Angelika-forráshoz”
Helyszín: Sukoró erdei
a. Sukoró erdeinek megismerése. A völgyek élővilágának tanulmányozása.
b. Avar és talajvizsgálat.
c. A forrás típusai és haszna.
d. Engedélyezett tűzrakó helyen tábortűz és szalonnasütés.

2. „Túra Pákozd erdeiben”
Helyszín: Pákozd, Geológiai tanösvénye
a. Pákozd erdeinek a megismerése. Növények és állatok meghatározása. Mohák
világa (nagyítóval növényi részek, rovarok vizsgálata).
b. Állatnyomok és ürülék megfigyelése.
c. Madárhangok alapján fajok felismerése és hangfelvétel készítése.
d. Az ingókövek története és lepusztulása. Kőzettani vizsgálódás. Játékok.

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola
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II. Földrajzhoz és geológiához kapcsolódóan
Az arborétum területén:

1. „ A Velencei-hegység és tó kialakulásának nyomaiban”
Helyszín: A kapun beérkező útvonal szegélyén elhelyezkedő kőzetek, múzeum
a. Velencei-hg. és tó kialakulása kőzetek, ásványok vizsgálódásának segítségével.
b. Kőzetek formáinak, színeinek, ásványainak és lepusztulásuknak megfigyelése.
Összehasonlítások.
c.

Kőzettani totó.

2. „A kilátóból”
Helyszín: arborétumi kilátó és tanösvény
a. A kilátóból a települések fekvése, elhelyezkedése, felszíni formák megfigyelése.
b. Az égtájak iránytűvel. Tájékozódás a tanösvényen. Csapat tájékozódási verseny.

Az arborétum környékén:

1. „Geológiai túra az ingókövekhez”
Helyszín: Pákozd, Geológiai tanösvénye
a. A túratábla és térkép elemzése, használata. A túraútvonal, jelek oktatása.
b. Az ingókövek megismerése. Pontgyűjtő csapatjátékok.
c. Kőzettani vizsgálatok és megfigyelések (formák, színek, ásványok, felület).
d. Kőzetgyűjtés szabályai, nyomatok, rajzok és képek készítése. Írd össze a kövek
neveit, készíts térképet az elhelyezkedésükről. Térképek rajzolása.
e. Túra az Oroszlán-sziklához.
f. Játékok: Találd meg (kereső, tájékozódási játék), számháború.

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola
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2. „Sukorói Gyapjas zsákok története”
Helyszín: Sukoró, Gyapjas zsákok
a. Rövid túra a falu közelében lévő ingókövekhez, ún. „Gyapjúzsákokhoz”.
b. Túrázás szabályai, jelek, térképek. Pontgyűjtő játék.
c. Kőzettani megfigyelések, vizsgálatok és kőzetgyűjtés.
d. Térkép készítése a kövek elhelyezkedéséről. Rajzok, nyomatok készítése.
e. Szabadtéri játékok.

III.

Helytörténeti programok, történelmi és irodalmi utazás:

Az arborétum területén:

1. „ A Velencei-tó halászai és belső tó világa”
Helyszín: Halászati kiállítás és a belső tó
a. A halászati kiállítás gyűjteményének megtekintése.
b. A Velencei-tó halászai és nádvágóink élete, öltözete, munkája, szerszámai.
Játékos vetélkedő, pontgyűjtő.
c. Szerszámok, eszközök „használati bemutatója, kipróbálása.
d. A tó mellett különböző népi jellegű kézműves foglalkozások (halászati eszköz,
nádsíp, báb készítése).
e. Népi hagyományok megidézése: dalok, jeles napok. Hagyományőrző játékok,
drámajátékok.

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola
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Az arborétum környékén:

1. „Sukorói Néprajzi Tájház és Református-templom”
Helyszín: Sukoró, Néprajzi Tájház
a. A tájház megtekintése, idegenvezetés, előadás.
b. A Velence tavi ember életvitelének megismerése. Összehasonlítás a mai
használati tárgyakkal. Pontgyűjtő játékok.
c. Termés- és fonálbábok rajzolása, készítése.
d. Népdalok, ünnepi szokások, hagyományok, játékok megidézése. Népzene.
e. A Református templom bemutatása, történelmi vonatkozása. A 1848-as pákozdi
csata előtti gyűlés emlékezete. Történelmi személyek felismerése, vetélkedő

2. „Kempp, vagyis Katonai Emlékpark”
Helyszín: Mészeg-hegy, Emlékmű, Kempp múzeum
a. A múzeum bázis épületének meglátogatása. Ismerkedés a békefenntartókkal.
b. A 1848-as pákozdi csata múzeum megtekintése. Idegenvezetés, előadás.
Vetélkedő, pontgyűjtő játékok. Versek, dalok megidézése.
c. Szabadságharc Emlékművének és a csata „látképének” megtekintése.
d. A világháborús barak és lövészárok tanulmányozása. Pontgyűjtő játékok.
e. Csoportos játékos múzeumi barangolás térképpel, feladatokkal.
f. Zárásként katonai hagyományőrző játékok, toborzás, katonadalok, indulók.

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola
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3. „Gárdonyi Géza és Vörösmarty Mihály nyomdokain”
Helyszín: Agárd - Gárdonyi Géz Emlékház és
Kápolnásnyék - Vörösmarty Mihály Emlékház
Utazás: Szúnyog-szigetről hajóval Agárdra majd onnan vonattal, busszal Nyékre
a. A Szúnyog-sziget bemutatása, a csárda múltja (magyaros gasztronómia)
b. Sétahajózás. Velencei-tó élővilágának megfigyelése, pontgyűjtő játék.
c.

Agárd, Gárdonyi Géza emlékház megtekintése, idegenvezetés, előadás.

d. A tó térségének irodalmáról (költők, írók). Vetélkedő, totó és rajzverseny.
e. Játékos vetélkedő: Mennyire ismered Gárdonyit?
f. A „Rönkvár” (Egri Vár modellje) megtekintése és játék. Népi hagyományok,
játékok.
g. Kápolnásnyék, Vörösmarty Mihály Emlékház megtekintése, idegenvezetés,
előadás.
h. Vetélkedő. költő munkáiról. Versek és idézetek játékban. Vörösmarty totó.
i. Visszaút előtt a Velencei-tó és part élővilágának megtekintése.
j. Vízvizsgálat, nagyítóval rovarvilág felfedezése és emlékkészítés (hajó, síp,
gyékényfonat).

IV.

Szabadidős, sport és kézműves tevékenységek

Az arborétum területén:

a. A füves sportpályán labdajátékok oktatása, játszása.
b. Különböző népi szabadtéri játékok, hagyományok levezetése.
c. Sport: labdarúgás.
d. A kaland játszóparkban szabadidős tevékenységek. Játékok és feladatok,
akadályverseny.
Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola
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e. Nyitott színnél tábortűz rakása, sütés, akár bográcsos főzés, éneklés, zenélés. A
tábortűz szabályos elkészítése és fajtáinak oktatása.
f. Az Erdei Tornapályán sportprogramok, tájékozódás.
g. A belső tónál kézműves foglalkozás: nádsíp, gyékényfonat, termésbábok
elkészítése.

Az arborétum környékén:

a. Gyalogtúrák Pákozdon és Sukorón, a helyi túraútvonalakon: az Ingókövekhez, az
Angelika-forráshoz, az Éva-forráshoz, Gyapjúzsákokhoz.
b. Biciklitúrák a Velencei-tó északi és déli partján. Északon Pákozd, Sukoró,
Velence, Kápolnásnyék. Délen Kápolnásnyék, Velence, Velencefürdő, Gárdony,
Agárd tekinthető meg. sok a színes program tavaszi és nyári szezonban.
c. Lovastanya Pákozdon és Sukorón.
d. Túra a Nadapi ősjegyhez.

V. Egyéb programok
Az arborétum területén:

a. Csoportoknak rendezvények, majálisok szervezése.
b. Erdei Iskolásoknak: táborozási (bejárós), túrázási ismeretek, rajz- és képkészítés,
vetélkedők (Ki mit tud?), saját ünnepségek megrendezése.

c. Különleges ajánlatok, rendezvények (pl. néptáncest).
Terveink közt szerepel az EEI iskolások részére „bejárós” táboroztatás programokkal.

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola

oldal 13

Tájékoztató, programajánló

Erdészeti Erdei Iskola Modulokról
Az EEI (Erdészeti Erdei Iskola rövidítése) egyhetes „bejárós” programsorozatot nyújt
a csoportoknak (öt és három napos). A modulok napi leosztásban szerepelnek.
A részletes modulokról vagy az egyéb programokról bővebb információért e-mailben
vagy a 20/535-0847 számon lehet.

A modulokról dióhéjban:

1. Ismerkedés az Arborétummal: Pákozd - Sukoró Arborétum megismerése.
2. Ingókő modul: Pákozd környéki hegyek, geológiai tanösvény bebarangolása.
3. Vízparti élet: Pákozd és a Szúnyog-sziget.
4. Elődeink mindennapjai: A Velence tavi ember megismerése és a Sukorói Néprajzi
Tájház meglátogatása.
5. Erdei akadályverseny: Pákozd-Sukoró Arborétumban.

Érdeklődés és időrendi beosztás szerint a többi programból is válogathatnak az EEI
sulit látogatók. Az öt és három napos sorozat mellet szerepel egy napos kiránduláshoz
tervezet erdei suli program is.

EEI programjaink, moduljaink célja:
Az ismeretátadás, gyakorlati képességek fejlesztése, attitűdformálás, közösségi és
személyiségfejlesztés és nem utolsósorban egészségnevelés. A tanulók bővíthetik
környezetismereti, biológiai, hon- és népismereti, vizuális nevelés, technika és
életvitel, magyar irodalmi és ének-zenei ismereteiket. Ezen felül ismerkednek
földrajzzal, geológiával is.

Sok szeretettel várjuk Önöket!
Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola
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Több napos program tervezetek
Öt napos tervezet az Erdészeti Erdei iskolásoknak:

I.

tervezet:
1. Ismerkedés az Arborétummal: Pákozd - Sukoró Arborétum megismerése.
2. Ingókő modul: Pákozd környéki hegyek, geológiai tanösvény bebarangolása.
3. Vízparti élet: Pákozd és a Szúnyog-sziget.
4. Elődeink mindennapjai: A Velence tavi ember megismerése és a Sukorói
Néprajzi Tájház meglátogatása.
5. Erdei akadályverseny: Pákozd-Sukoró Arborétumban.

II.

tervezet:
1. Ismerkedés az Arborétummal
2. Ingókő túra Sukorón és Pákozdon.
3. Ismerkedés a Velencei-tó élővilágával és múltjával (Arborétum, Szúnyogsziget).
4. Történelmi és néprajzi utazás a Katonai Emlékparkban és a Sukorói Néprajzi
Tájházban
5. Erdei akadály és tájékozódási verseny Arborétum, Erdei Tornapálya területén.

A négyes pontban választható még az irodalmi utazás a Szúnyog-szigetről
sétahajóval a Gárdonyi és Vörösmarty Emlékházhoz (választható).

Három napos programtervezet az EEI diákoknak az öt naposból választható.
Ajánlott az első tervezetből 1-3 pont, míg a második tervezetből az 1, 2 és a 4
pont.
Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola
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Egy napos program tervezése az Arborétumban táblázattal mindenkinek

sorszám

program

időrend ovisoknak

időrend

időrend

(percben)

iskolásoknak

családoknak,

(percben)

felnőtteknek
(percben)

1

Geológiai ösvény

5

15

10

2

Erdő fohásza és kút

5

10

10

3

Tájmúzeum és

15-20

30

25

talajszelvények
4

Halászati Kiállítás

10-15

20

15-20

5

Erdei Életkép

10-15

15-20

10

dioráma
6

Kilátó

15-20

25-30

20

7

Tanösvény (EEI)

15-20

40-50

20-30

8

Belső tó és

15

25-40

20

10-15

20-30

15-20

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

élővilága + EEI
tanépülete
9

A különleges
növények
megtekintése a
területen

10

Szabadidős
tevékenység:
kalandpark,
sportpálya, nyitott
szín

11

Erdei Tornapálya

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola
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Egy napos program útvonalterv átutazóknak a térségben

1. útvonalterv Budapest felől érkezőknek:

Sukorói Néprajzi Tájház, Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola,
Katonai Emlékpark – Szúnyog-sziget (Halász Csárda és Hajóállomás), Agárd
(Gárdonyi Géza sétáló és emlékház, Rönkvár, présház, Velence-tavi Galéria) vagy
Kápolnásnyéken a Vörösmarty Mihály Emlékház

2. útvonalterv Székesfehérvár felől érkezőknek:

Pákozdi Ingókövek, Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola,
Katonai Emlékpark – Szúnyog-sziget (Halász Csárda és Hajóállomás), Agárd
(Gárdonyi Géza sétáló és emlékház, Rönkvár, présház, Velence-tavi Galéria) vagy
Kápolnásnyéken a Vörösmarty Mihály Emlékház

3. útvonalterv:

Sukorói Néprajzi Tájház, Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei
Iskola, Katonai Emlékpark – Szúnyog-sziget (Halász Csárda és Hajóállomás)

Jó szórakozást kívánunk!

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola
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Egyéb információk az Arborétumról
Fő állomásaink, látogatási útvonal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Főkapu és porta
Arborétum Tájmúzeuma
A kilátó
EEI Tansövény
Szabadidős kaland játszópark és füves sportpálya
Belső tó
EEI épülete
Nyitott szín tűzrakó hellyel

Az arborétum és tájmúzeum nyitva tartása:
2012. április 01. - 2012. október 30.
9:00-18:00
A hétfő szünnap!
Belépők:
felnőtt jegy
600 Ft
diák /nyugdíjas jegy 300 Ft
csoportos kedvezmény 100 fő fölött
tárlatvezetés igényelhető
Az Erdészeti Erdei Iskola programjait látogatni kívánó vendégeinket kérjük, előre
jelentkezzenek be a megadott e-mail címen (erdeiiskola@vadex.hu). Az óvodás,
iskolás csoportok vezetői legalább 1 héttel az érkezés előtt írjanak e-mailt (intézmény
neve, kapcsolattartó neve, létszám, korosztály, időtartam)! A honlapon az oldalunk
alján letölthető jelentkezési lapot töltsék ki és mellékeljék a bejelentkezéskor.
Ha a programjaink közt szeretne válogatni, szakmai vezetést kér vagy az Erdészeti
Erdei Iskola érdekli Önt és bejelentkezne, kérjük, hívja a +36/20/535-0847
telefonszámot.

Emmerlingné Köhler Marietta
Igazgatási Osztályvezető
Vadex Zrt.

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola

Kis Szabolcs
Erdészeti Erdei Iskola Szervező
Vadex Zrt.
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Elérhetőségek
Honlap elérési útvonala:
www.vadex.hu/Ágazatok/Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola
Link: http://www.vadex.hu/index.php?lap=agazat&ag=78

E-mail cím: erdeiiskola@vadex.hu
Tel. : +36/22/510-500
Telefax: +36/22/327-525
Mobil: +36/20/535-0847, +36/30/997-4844, +36/30/815-1121
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