Téged is vár az erdő!

Szeretettel köszöntjük a 26. alkalommal megrendezett Szarvasűző országos váltófutóverseny
résztvevőit! A verseny útvonalának első szakaszán az erdők gondos gazdája az Egererdő Zrt.
Az állami erdőgazdaságunk Magyarország legnagyobb összefüggő erdővel borított hegyvidéki
tájának, az Északi-középhegységnek három egymástól eltérő területén a Mátrában, a Bükk nyugati
részén és a Heves-Borsodi-dombvidék területén gazdálkodik, elnyúlva egészen az Alföld északi
részére. A cégen belül hét hagyományos erdészet végzi az erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és a
közjóléti feladatokat, a társaság központja Egerben található.
A területünket felkeresők lehetnek bakancsos turisták, extrém sportokat űzők, de akár az erdészeti
szakma iránt érdeklődők.
Erdeinkben és erdészeti útjainkon számos túraverseny, kerékpáros és autóverseny kerül
megrendezésre. Az általunk kezelt területek egy része országos jelentőségű kirándulóhely.
Ha turistaként érkeznek, nosztalgiázhatnak három erdei vasútvonalunkon: Gyöngyösről akár két
irányban vonatozhatnak Mátrafüredre és a Szalajka-házhoz. Az egyenes irányú, mátrafüredi vonal
jóféle borszőlőkkel beültetett kertek mellett halad, kékesi panorámával. A 22 perces utazás után a
természet szépségeivel ismerkedhetnek meg, ha a mátrafüredi végállomástól északra haladva a
Bene-patak mentén sétálva, jól jelzett turistautakat találnak a Máriácska, Rákóczi-forrás, Gyökeresforrás, Benevár, Mátraháza és a Kékes felé. A másik vonal Lajosháza-Szalajka-ház felé, a Szénpatak
völgyébe vezet. Az itt található szálláshelyünk akár 30 fő számára is kellemes kikapcsolódást
biztosít, s jó szívvel ajánljuk erdei iskolás programokhoz, baráti összejövetelekhez.
Szilvásváradon a Szalajka-völgybe vezet az ország legforgalmasabb erdei vasútja. A Szilvásváradi
Erdei Vasút 3,6 km-es nyomvonala festői szépségű völgyben vezet a Fátyol-vízesésig. A Gloriettetisztáson megpihenve eldönthetik, hogy felkapaszkodnak-e az Istállós-kői –barlanghoz, vagy lefelé
indulva, megismerkednek a Szabadtéri Eredi Múzeummal és a Zilahy Aladár Erdészeti Gyűjtemény
anyagával. A szilvásváradi élményekből nem maradhatnak ki a lipicai lovak és egy jó kis sült
pisztráng.
Felsőtárkányból 5 km hosszon fut a Felsőtárkányi Erdei Vasút a Stimecz-házhoz. Az Egeres-völgyi
megállónál a vadaskertünkben muflonokat és dámszarvasokat láthatnak. A Stimecz-házi
végállomáson szalonnasütők, focipálya, egy fedett szín és egy másfél km-es – a Dél-Bükkélővilágát
bemutató erdei tanösvény várja az idelátogatókat. A végállomástól 3 km-es sétával érhető el a
Vöröskő-völgy, melynek különleges látványossága az időszakosan gejzírszerűen feltörő Vöröskőforrás.
Erdeinkben számos, jól karbantartott turistaösvényt bejárhatnak, padokon megpihenhetnek,
menedéket találnak az eső elől az esőbeállóink alatt, használhatják a szalonnasütő helyeket, de erdei
környezetben lévő erdészházainkban, turistaszállásainkon több napon át is élvezhetik a természet
közelségét, csendjét.

A www.erdeiszallasok.hu oldalon megtalálják az erdőben megbújó, a települések zajától mentes
komfortos szálláshelyeinket, ahol belső békéjüket, nyugalmukat is megtalálhatják. Tekintsék meg
ajánlataink között a Szalajka-ház, Fenyvespuszta, a Csurgói Erdészház, a Hármaskúti
mézeskalácsházikó, Szilvásváradi apartman ajánlatait. Az erdei szálláshelyeink igénybe vételével
remek lehetőségük nyílik a hazai erdők, a csillagos égbolt megtekintésére, a madár hangverseny
megismerésére, a Mátra és a Bükk rengetegeinek felfedezésére.
Erdei iskoláink Szilvásváradon, Mátrafüreden és Bátonyterenyén szeretettel várják az óvodásoktól
a főiskolás korosztályig az érdeklődőket az év minden napján az egynapos programtól az egyhetes
programokig.
Az Egererdő Zrt. törekszik arra, hogy a társadalom elvárásaival összhangban megóvja az erdő
természeti egyensúlyát, hiszen az erdész nem csak az erdőt, hanem az egész természeti környezetet
óvja és védi!
Kérjük, Ön is vigyázzon az értékeinkre, hogy unokáink is élvezhessék ezt!!
Érezzék jól magukat erdeinkben, jó versenyzést, jó eredményeket kívánunk!
Visszavárjuk Észak-Magyarország egyik legnagyobb ökoturisztikai vendéglátójaként

www.egererdo.hu, www.facebook.hu/egererdo

