
 

 

 

Debrecen zöld koronája a Nagyerdő 

(A Nagyerdő hete 2021. október 4-10.) 

 



A Nagyerdő hetének ( 2021. október 4-10.) programjai a Debreceni 

Erdészetnél: 

 

Október 4. (hétfő): 

Vadásznap az erdei iskolában 

Regisztrált csoportok részére, 9 órától  

Tölgymakkszedés fonott vesszőkosarakba, majd természetes anyagú zsákba öntve gyűjtjük. A 

Nagyerdő hete alatt összegyűjtött makkot vetjük el ősszel a Nagyerdő erdőfelújításaiban. 

Népi játékok 

Október 5. (kedd): 

Erdésznap az erdei iskolában 

Regisztrált csoportok részére, 9 órától  

Tölgymakkszedés fonott vesszőkosarakba, majd természetes anyagú zsákba öntve gyűjtjük. 

Népi játékok 

Október 6. (szerda): 

Vadászsznap az erdei iskolában 

Regisztrált csoportok részére, 9 órától  

Tölgymakkszedés fonott vesszőkosarakba, majd természetes anyagú zsákba öntve gyűjtjük. 

Népi játékok 

Október 7. (csütörtök): 

Erdésznap az erdei iskolában 

Regisztrált csoportok részére 

Tölgymakkszedés fonott vesszőkosarakba, majd természetes anyagú zsákba öntve gyűjtjük. 

Népi játékok 

Egész héten tölgymakk szedő versenyt hirdetünk „Újítsuk meg együtt a 

Nagyerdőt!” címmel a debreceni általános és középiskolásoknak. 

 

 

 

 

 



Október 8. (péntek): 

Találkozási pont a Debreceni Erdészet (4032 Debrecen, Kartács utca 25.) udvara, a 

Nagyerdő védetté nyilvánításának három emlékoszlopánál.  

    

9.00 óra Megemlékezés a  védetté nyilvánításról és koszorúzás. Közreműködik: Bárdosi 

Ildikó népdalénekes és Molnár Miklós prímás, erdőmérnök 

A nap programjai: 

- vadgazdálkodási fórum gyakorlati szakemberekkel 

- kézműves bemutatók és foglakozások: Vass Tamás fafaragó mester, Baji Imre 

kosárfonó mester, Radics László mézeskalácsos mester, Magi Imre fafaragó mester  

- Kuckó művésztanya (Debrecen) gyerekeknek szóló műsora 10.00, 12.00 és 14.00 

órakor 

- „Kiserdész leszek!” Kádár Ferkó fotószínháza. Erdész és vadászjeleneteket ábrázoló 

ponyvák előtti fotózkodás. A képet környezetkímélő módon, e-mailen továbbítjuk. 

- íjászkodás a kiserdőben 

- Nagyerdő (papír)korona készítése és viselése 

- vadászkutya fajtabemutató 9.30 és 13.00 órakor 

- tölgymakk szedő verseny eredményhírdetése 

 

 

Erdei iskolai programok gyerekek részére:  

- Tanösvénytúra 

- Kézműves foglalkozások 

- Népi játékok 

- Tölgymakkszedés fonott vesszőkosarakba, majd természetes anyagú zsákba öntve 

gyűjtjük. (Családoknak is.) 



- Nagyerdő totó 

- Óriás társas – Erdőgazda, Mese társas 

- Nyírerdő Zrt.  filmek folyamatos vetítése 

-Tölgykoszorús kötélhúzó verseny gyermekcsapatoknak, családoknak 

 

A rendezvény plakátja szeptember 24. óta híreli az eseményt az elektronikus 

felületeken. 

 

 

 

 

 


