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Két napra beköltözik az erdő a belvárosba! Budapest szívében mutatják be az állami 

erdőgazdaságok a vadregényes magyar erdők értékeit és az erdészek izgalmas 
munkáját. A kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló, változatos ingyenes 

ismeretterjesztő programokat a magyar népi hagyományokra építő színpadi 
produkciók színesítik. 

 

I. BEKÖLTÖZIK AZ ERDŐ A VÁROSBA – Tematikus sátrak 
 
A rendezvény mindkét napján 15 tematikus sátorban erdészeti erdei iskolai foglalkozások 
keretében mutatják be izgalmas munkájukat és a vadregényes magyar erdőket az állami 
erdőgazdaságok. 
 

1. FÁTÓL Z-IG - A fa, mint megújuló természetes alapanyag 
2. ÉLMÉNYERDŐ - Erdészeti erdei iskolák 
3. ERDEI KINCSESTÁR –Mi mindent adnak nekünk a magyar erdők? 
4. MUNKÁRA FEL! -A munkát adó állami erdők 
5. VIGYÁZZ RÁM! –A természetvédő erdész 
6. ELŐZD MEG AZ ERDŐTÜZET – Csak Te segíthetsz! 
7. NAGYON VADON – Velünk élő természet 
8. ERDÉSZ-HÁZ - Turistaházak, szálláshelyek és vendéglátás az állami erdőkben 
9. VADKALAND – Vadgazdálkodás, erdő és vad 
10. BAKANCSLISTA - Országos Kékkör, bakancsos, kerékpáros és lovas turizmus 
11. ÖRÖKERDŐ –A fenntartható állami erdőgazdálkodás 
12. ZAKATOLÓ – Erdei kisvasutak 
13. EHETŐ-ERDŐ –Az erdők tápláló kincsei 
14. ERDÉSZ LESZEK! - Az erdész munkája és feladatai 
15. TÚRÁZNI MENTEM!– Vándortáborok szárazon és vízen 

 
Játékos feladatok, kézművesség, vetélkedők és nyeremények, erdészeti gépek bemutatója, 
népi játszóház – és minden, amit kicsiknek és nagyoknak a magyar erdőkről tudni kell! 
 



II. Színpadi Programok  

2017. szeptember 8. péntek 

13:00-15:00 Erdei iskolai foglalkozás szervezett iskolai csoportok számára 

15:00 Megnyitó és nyereménysorsolás 

15:30 – 16:15Csörömpölők koncert 

Az együttes 2006-ban alakult a szórakoztatás magasabb szintre emelésének céljából: a játékos és 
interaktív élményadást ötvözik a maradandó értékek zenével történő átadásához. Célközönségük 
elsősorban az óvodás és kisiskolás korosztály, de szívesen muzsikálnak felnőtteknek is.Fellépéseiken 
legfőképp saját szerzeményeket játszanak, de repertoárjukat folyamatosan bővítik és színesítik 
ismert költők verseinek megzenésítésével, mesékkel, játékos dramaturgiai elemekkel és nem utolsó 
sorban népzenével. 

17:30 – 18.15Rutkai Bori Banda (fotó hiányzik - Indigó) 

Leginkább avidám, vagány dalok fémjelzik művészetüket. A koncertjeiket játékos, színházi elemekkel 
gazdag mesevilág. Rutkai Bori, aki aktív képzőművészként, a Budapest Bár egyik énekeseként, 
valamint saját zenekara, a Specko Jedno révén is ismerős lehet a közönség számára, a 
gyerekkoncerteken saját kezűleg készített bábjaival, kellékeivel kelti életre a mesedalokat. A 
Sárkányjárgány névre keresztelt második lemezük pedig egy „kaland dalokat” kínáló mesekönyv is 
egyben, aminek atmoszféráját Bori soha ki nem apadó kreativitása teremtette. Pattanjunk fel 
családostul a Sárkányjárgányra és járjuk be a mesebirodalom világát! 
 
19:30-20:30 Ferenczi György és a Rackajam (fotó hiányzik - Indigó) 
 
A Rackajam együttes műsorában összeolvad a magyar kultúra, és a rock'n'roll forradalom 
szeretete. Így fér össze a kalotaszegi hajnali Petőfi és Gérecz verseivel, illetve Hendrix 
zenéjével. A rendkívül energikus produkció mosolya bearanyozza a velük töltött tartalmas, 
információban, és humorban gazdag estét. Számos ponton utal a rock'n'roll forradalom, az 
amerikai zenei kultúra és a zenekar elképzelésének kapcsolatára. 

 

2017. szeptember 9. szombat 

10:00 – 12:00 Erdei iskolai foglalkozás szervezett iskolai csoportok számára  

11:00 – 11:30 Budakeszi Vadaspark: Állatijó bemutató 

A Budakeszi Vadaspark interaktív show-ja mosolyt csal mindenki arcára. Az állati 
érdekességekkel teli, játszva tanító bemutató alkalmával olyan kérdésekre kaphatunk 
választ, amiket eddig soha nem mertünk feltenni!  

12:00 – 12:45Bab társulat: Óriásbábos utcaszínház 



A társulat 1995-ben alapíttatott mások és saját magukat mulattatására, felelevenítve a XIX. 
századi vásári komédiák szépséggel és vidámsággal teli világát, kialakítva egy egyedi 
formanyelvet, amely azóta védjegyüknek számít. Egyedi megjelenésük, hatalmas bábjaik 
méltán népszerűek nagyobb rendezvényeken és kisebb falusi ünnepségeken egyaránt. 

14:30 – 15:15Kiskalász zenekar 

Koncepciójuk lényege: fülbemászó dallamokkal, fura ritmusokkal könnyíteni meg a 
verstanulást a piciknek, illetve népszerűsíteni a gyerekek körében az „élő“ hangszeres 
zenét.A zenekar  mára már a legtöbb hazai fesztiválon megfordul és igényes, közvetlen 
koncertjeikkel varázsolják el a kicsiket és nagyokat egyaránt. Az első lemezüket Bartos Erika, 
- aki kétség kívül a mai gyermekirodalom egyik legmeghatározóbb alakja -, éppen akkor 
megjelenő Zsákbamacska című verseskötete ihlette. 

16.00 – 17.00 Fabula Bábszínház: Erdei történet zenés bábjátékkal 

A monumentális szórakoztatóipari produkciók mellett szükség van egy olyan emberközeli és 
meghitt „szobaszínházra”, akik a bábszínházat feledhetetlen élménnyé varázsolják az egész 
család számára. 

17:30-17:45 Vadászkamara Kürtegyüttes 

Repertoárjukban helyet kapnak klasszikus német vadászati kürtjelek, történelmi 
vadászszignálok és nem utolsó sorban saját komponálású zenedarabok is.Egy szerencsés 
találkozásnak köszönhetően képzett kürtművészek és lelkes amatőrök hívták életre a mára 
már tíz tagú formációt.Legtöbben közülük a vadászat szenvedélyének is hódolnak, de az 
időközben csatlakozott hivatásos zenészek is erősen kötődnek a természethez. Eredeti erdei 
hangulatot varázsolnak a térre a vadhús formációk kóstolásához. 
 
19:30-20:30Góbé koncert 
 
A neve jelentéséhez hű furfangos, csavaros eszű banda, akik megalakulásukkor rögtön 
belevetették magukat a budapesti underground táncházas/folk életbe, és az ezt követő 
néhány évben számtalan klubban, táncházban, népzenei és néptáncfesztiválon feltűntek. A 
tradicionális népzenei vonal mellett más zenei irányokba is kitekintenek, saját élményeikből 
és környezetükből táplálkozva. Feltett szándékuk, hogy a népzene, mint többnemzetiségű 
kultúrkincs a hazai és nemzetközi könnyűzenei paletta szerves részévé váljon.Céljuk, hogy 
divatba hozzák a népzenét, új, mindenki számára élvezhető, közérthető formában, átlépve a 
stílusok és kategóriák szabta határokon. Mint ahogy a fesztiválon az erdő megjelenik a 
városban. 

 
A részletes program megtalálható: www.erdovarazs.hu 
 


