
A SEFAG ZRT. 2019. MÁJUSI PROGRAMJAI: 
 
 

 
MADARAK ÉS FÁK NAPJA A SEFAG Zrt. Objektumaiban: 
 
2019. május. 10. 
 
Erdők Háza Látogatóközpont: 
Magyarország híres emblematikus madarainak bemutatása filmvetítéssel, előadással és játékokkal 
iskolás csoportoknak. 
 
Helyszín, időpont: Erdők Háza Látogatóközpont 
Időpont: 2019. 05.10. 10-11,30 óra 
Részvétel: Előzetes bejelentkezés a program előtt minimum 1 héttel. 
Információ: tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 
Web: www.somogyierdokhaza.hu 
 
 
Mesztegnyői Erdei Vasút 
Iskoláskorú gyermekek és turisták csoportos utaztatása a Mesztegnyői Erdei Vasúttal. A Busvári-
madármegfigyelő segítségével a Busvári-halastó élővilágának a megfigyelése, valamint tájékoztató 
előadás a védett madarakról és azok védelmének szükségességéről. A működési területünkön 
megtalálható fafajok bemutatása, fontosabb jellemzőik ismertetése. 
 
Helyszín: Mesztegnyői Erdei Vasút 
Időpont: 2019. 05.10. 10 óra 
Részvétel: A mindenkori kisvasúti díjjal (http://sefag.hu/kozjolet/mesztegnyoi-erdei-vasut); A 
korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés a program előtt min. 1 héttel. 
Információ: 85/329-312, 30/901-4268, e-mail: erdeivasut@sefag.hu  
 
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola 
Az év madarának és fájának bemutatása, tanösvény túrák, előadások, játékos sportvetélkedők. 
 
Helyszín: Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola 
Időpont: 2019. 05.10. 9-16 óra 
Részvétel: 1200 Ft/fő, az alapanyag biztosításával. A korlátozott létszám miatt, előzetes 
bejelentkezés a program előtt minimum 1 héttel. 
Információ: 30/901-8620, e-mail: info@sziagyisuli.hu, www.sziagyisuli.hu 
 
2019. május 11. 
 
Zselici Csillagpark 
 
A tavaszi túra a zöldellő Zselicben számos különleges madárfaj él. A túrán megpróbálunk minél 
többüket meglátni és meghallani. A túra kb. 2 óra, ill. 5 kilométer hosszú. 
 
Helyszín: Zselici Csillagpark 
Időpont: 2019. 05.11. 9,15 óra 
Részvétel: 600/900 Ft/fő; A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés szükséges a 
program előtt. A program esős időben, ill. az utak járhatatlansága miatt elmaradhat. 
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Információ: tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu 
Web: www.zselicicsillagpark.hu 
 
 
 
Májusi programok: 
 
Altaj Köztársaság - Konkoly Attila előadása 
Vetített képes előadás az Altáj Köztársaságban tett utazásról. 
 
Helyszín: Erdők Háza Látogatóközpont; Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21. 
Időpont: 2019.05.08. 18 óra 
Információ: tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 
Web: www.somogyierdokhaza.hu 
 
 
Csillagászat napja távcsöves bemutató (járdacsillagászat) a csillagvizsgáló előtt 
A Zselic Magyarország egyik legtisztább, fényszennyezéstől majdnem mentes területe. A program 
során megismerhetik a valódi csillagos égboltjot, a tavaszi csillagképeket, és a leglátványosabb 
égitesteket. 
 
Helyszín: Zselici Csillagpark 
Időpont: 2019.05.11., szombat, 21:30 
Részvétel: A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés szükséges a program előtt. A 
program borult, esős időben, ill. az utak járhatatlansága miatt elmaradhat. 
Információ: tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu 
Web: www.zselicicsillagpark.hu 
 
 
Mesél a besenyői erdő! 
Kirándulás a "Mesél a besenyői erdő" tanösvényen, ahol a régi idők emlékei elevenednek meg. 
 
Helyszín: Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola, 9 órától 16 óráig 
Időpont: 2019.05.15. 9-15 óra 
Részvétel: 1 200 Ft/fő A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés a program előtt 
minimum 1 héttel. 
Információ: 30/901-8620, e-mail: info@sziagyisuli.hu, www.sziagyisuli.hu 
 
 
Magasan szálló dallamok 
Kirándulás a zöld nyúl tanösvényen, közben madármegfigyelés. 
 
Helyszín, időpont: Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola 
Időpont: 2019.05.22. 9-15 óra 
Részvétel: 1 200 Ft/fő A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés a program előtt 
minimum 1 héttel. 
Információ: 30/901-8620, e-mail: info@sziagyisuli.hu, www.sziagyisuli.hu 
 
Izland - Kaland- Maczó András előadása 
Vetített képes előadás az Izlandon tett utazásról. 
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Helyszín: Erdők Háza Látogatóközpont; Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21. 
Időpont: 2019.05.22. 18 óra 
Információ: tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 
Web: www.somogyierdokhaza.hu 
 
 
Természetfilm vetítés (hazánk élővilága) 
Természetfilmek vetítése gyerekeknek állatokról, növényekről, Magyarország erdeiről. A program 
hossza 30-90 perc között. A Vad Magyarország című film kerül vetítésre. 
 
Helyszín: Erdők Háza Látogatóközpont, Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21. 
Időpont: 2019.05.23. 14-15,30 között 
Részvétel: Előzetes bejelentkezés a program előtt minimum 1 héttel. 
Információ: tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 
Web: www.somogyierdokhaza.hu 
 
Éjszakai túra a Zselicben 
Zselici éjszakai túra során megismerkedhetnek Magyarország egyik legtisztább, fényszennyezéstől 
majdnem mentes csillagos égboltjával, a tavaszi csillagképekkel, leglátványosabb objektumokkal. 
A túra kb. 3 óra, ill. 5 kilométer hosszú. 
 
Helyszín: Zselici Csillagpark 
Időpont: 2019.05.25. 20 óra 
Részvétel: 1800 Ft/fő; A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés szükséges a program 
előtt. A regisztrálni a program előtt két héttel lehet csak, kivéve Hotel Kardosfa és a SEFAG Zrt. 
más szálláshelyeinek vendégeinek. Az indulás időpontját emailben küldjük a regisztráció után. A 
program borult, esős időben, ill. az utak járhatatlansága miatt elmaradhat. 
Információ: tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu 
Web: www.zselicicsillagpark.hu 
 
 
Erdész az én mesterségem 
Kerékpáros kirándulás a Dr. Studinka László tanösvényen, az erdőgazdálkodás bemutatása 
 
Helyszín: Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola, 9 órától 15 óráig 
Időpont: 2019. 05.28. 9-17. óra 
Részvétel: 1 200 Ft/fő A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés a program előtt 
minimum 1 héttel. 
Információ: Mihály Bernadett: 30/901-8620, e-mail: info@sziagyisuli.hu, www.sziagyisuli.hu 
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