Gyere Györgyére,
hogy barangolhass a természet változatos világában,
hogy megismerd a tavak és a puszták életét!
Ha van kedved, igazi házi sajtot kóstolhatsz,
megismerkedhetsz egy falusi porta állataival,
vagy bepillantást nyerhetsz a méhészet titkaiba.
Ha biciklivel jössz, túrákat tehetsz a vidéken,
de lovaskocsikázhatsz is, sőt ha van türelmed,
még a nádas lakóit is megfigyelheted!
Kövesd programajánlónkat,
gyere Györgyére!

Falusi porta

Ha ellátogatsz
hozzánk egy igazi
falusi portára,
megtudhatod, hogyan
élnek még ma is
a gazdálkodók. Itt
bemutatják Neked,
milyen munkákat
kell elvégezniük,
beszélnek az
állatok etetéséről
és gondozásáról.
Ha szerencséd van,
csikót vagy kiskacsát
is simogathatsz,
de a házi sajtot
és pogácsát
minden vendég
megkóstolhatja.

Szelei úti pihenő

Az információs táblák
a legeltetés
és a gémeskút rejtelmeit
ismertetik, sőt az
oldalaikon játékokat
is találsz, hogy
a kicsi gyerekek
se unatkozzanak.
A tili-toli játék
lepkéjét kirakni
minden korosztálynak
érdekes lehet,
és ha vizet húzol
a felújított
gémeskútból,
akkor a régi falusi
életmódba is
belekóstolsz.

A nádas titkai

A Kalandok a pusztában
túrát legjobb, ha
biciklivel vagy lovas
kocsival teszed meg. Első
állomása a téglagyárat,
a téglagyári tavat és a
nádast mutatja be. A tó
pallósorán végighaladva
egy kis házikóba érünk,
ahonnan zavartalanul
szemlélhetjük a
madarakat és a kisebb
állatokat anélkül, hogy
ők látnának minket,
a ház falain pedig
háromdimenziós
természetfotókat
láthatsz.

Gulya-gyep
A második megálló
a Gulya-gyep élővilágát és a szürke marhák életét
szemlélteti. Kipróbálhatod a gémeskutat és hallgathatod a
madarak, a tücskök és a békák zenéjét, de lemehetsz a Tápió
partjára is, hogy a halakat megfigyeld. Érezd át a természet
adta békét és élvezd a puszta szépségeit!

Pokoltanya

A pokoltanyai
állomáson
játszóteret is találsz.
Az itt elhelyezett
tanyasi állatok
életnagyságú szobrai
lehetőséget adnak arra,
hogy megismerkedj
a muraközi ló, a
mangalicák és a szamár
felépítésével, méreteivel,
sőt egyeztetés
alapján a pokoltanyai
egzotikus állatokkal is
találkozhatsz. Ugyanitt
lehetőség van lovaglásra
is, a pihenőn pedig
ebédet is főzhetsz a
kiépített tűzrakó helyen.

Méhészet

A györgyei Juhász
és Bene Méhészet
szeretettel várja azokat,
akiket érdekel a méhek
és a méhészek élete.
Egy elméleti előadás
után méhészruhába
bújva betekinthetsz a
kaptárak csodálatos
virlágába és ha
szerencséd van
megsimogathatod a
méheket. Lehetőséged
van különböző mézek
kóstolására, készíthetsz
gyertyát méhviaszból
és a méz
gyógyhatásairól is
hallhatsz.
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Érdeklődését hétköznap, munkaidőben a 06-53/383-001-es telefonszámon
vagy az erdei.iskola@freemail.hu e-mail címen várjuk.
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