
 

 

 

SEFAG Zrt. 2019. JÚLIUSI PROGRAMJAI 

 

 
Kincskereső családi akadályverseny 
 
Kincskeresés a Sziágyi erdőben, akadályverseny állomásokkal. 
 
Helyszín: Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola 
Időpont: 2019. július 02. 09:00-16:00 óra 
Részvétel: 2 000 Ft/fő. A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés a program előtt 
minimum 1 héttel. 
Információ: 30/901-8620, e-mail: info@sziagyisuli.hu 
Web: www.sziagyisuli.hu 
 
 
Természetfilm vetítés  
 
Erdőtársulások bemutatása. 
 
Helyszín: Erdők Háza Látogatóközpont 
Időpont: 2019. 07. 11. 14:00-15:30 óra 
Részvétel: Előzetes bejelentkezés a program előtt minimum 1 héttel. 
Információ: tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 
Web: www.somogyierdokhaza.hu 
 
 
Kreatív nap 
 
Az erdő kincseiből ajándéktárgyak készítése! Szárnyaljon a fantázia! 
 
Helyszín: Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola 
Időpont: 2019. 12. 09:00-15:00 óra 
Részvétel: 3 000 Ft/fő. A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés a program előtt 
minimum 1 héttel. 
Információ: 30/901-8620, e-mail: info@sziagyisuli.hu 
Web: www.sziagyisuli.hu 
 
 
Távcsöves bemutató a részleges holdfogyatkozás idején 
 
A távcsöves bemutatónk alatt, 22 órakor kezdődik egy részleges holdfogyatkozás. Bár a jelenség 
szabad szemmel is látható, a távcsöveink segítségével még részletesebben megfigyelhetjük. A 
program borult időben elmarad. 
 
Helyszín: Zselici Csillagpark 
Időpont: 2019.07.16. 21:30 óra 
Részvétel: 1800 Ft/fő; A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés szükséges a program 
előtt.  
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Információ: tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu 
Web: www.zselicicsillagpark.hu 
 
 
Mesztegnyői Rétesfesztivál 
 
A gasztronómiai élvezetek mellett, a kisvasút is várja az utazni, kirándulni vágyókat a fesztivál 
ideje alatt. 
 
Helyszín: Mesztegnyői Erdei Vasút 
Időpont: 2019. 07. 20-21. 
Részvétel: A mindenkori kisvasúti díjjal (http://sefag.hu/kozjolet/mesztegnyoi-erdei-vasut) 
Információ: 85/329-312, 30/901-4268, e-mail: erdeivasut@sefag.hu  
 
 
Delta Aquaridák 
 
Zselici éjszakai túra során megismerkedhetnek Magyarország egyik legtisztább, fényszennyezéstől 
majdnem mentes csillagos égboltjával, a nyári csillagképekkel, leglátványosabb objektumokkal. 
Erre az időszakra esik a Delte Aquarida meteorraj maximuma is. A túra kb. 3 óra, ill. 5 kilométer 
hosszú. 
 
Helyszín: Zselici Csillagpark 
Időpont: 2019.07.27. 20 óra 
Részvétel: 1800 Ft/fő; A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés szükséges a program 
előtt. A program esős időben elmarad. 
Információ: tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu 
Web: www.zselicicsillagpark.hu 
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