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2020.02.01. (szombat) 14:15-16:15 
 
Téli gyerekprogram a csillagvizsgálóban 
Zselici Csillagpark 
A planetáriumban a téli égbolt csillagképeivel és a most látható bolygókkal ismerkedhetnek meg. 
Utána kézműves foglalkozáson apró ajándékokat, díszeket készítenek - és közben a téli erdőről 
beszélgetnek. 
A programot nagyobb óvodásoknak és alsósoknak ajánljuk. Kérjük, jelezzék részvételi 
szándékukat, hogy mindenkinek elő tudjuk készíteni a szükséges alapanyagokat és eszközök! 
990 Ft/fő, gyerekeknek 3 éves korig, ill. családonként egy fő kísérőnek ingyenes 
 
Információ:  
Zselici Csillagpark Csillagvizsgáló, Kardosfapuszta, (A Csillagvizsgáló a 67-s útról és 
Zselickisfalud felől is megközelíthető. Parkoló a Csillagvizsgáló mellett.) 
tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu 
 
 
2020. 02.  04. 10:00-16:00 
 
Vizes élőhelyek világnapja iskolásokkal a Sziágyi Erdészeti  Erdei Iskolában 
Túra az erdei iskola környékén lévő piros levél tanösvényen a Rinya patakhoz. A vizes élőhelyek 
növényeinek megfigyelése a természetben, majd laboratóriumi vizsgálata a tanteremben. 
A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés a program előtt min. 1 héttel. 
Részvételi díj: 1500 Ft/fő 
 
Információ:  
Mihály Bernadett - 30/901-8620,     e-mail: info@sziagyisuli.hu, www.sziagyisuli.hu 
Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta (Somogy megye)  
 
 
2020. 02. 05. 10:00-11:30 (szerda) 
 
Gombák világa 
Erdők Háza Látogatóközpont 
Érdekes vetítettképes előadást hallhatnak a látogatók a gombák rejtett és olykor csodás világáról. 
Óvodás- és iskolás csoportoknak ingyenes. Nyugdíjasoknak, felnőtteknek az árjegyzék szerint, 
ami a kiállítótéri belépődíjjal megegyező 
Korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés szükséges. Minimum 10 fő jelentkezése esetén 
tartjuk meg a programot, amiről szíveskedjenek előző napon érdeklődni!! 
 
Információ: 
Erdők Háza recepció 
tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 
Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 21. 
 
 
2020.02.07. (péntek) 18:00-19:30 
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Téli gyerekprogram a csillagvizsgálóban 
Zselici Csillagpark 
A planetáriumban a téli égbolt csillagképeivel és a most látható bolygókkal ismerkedhetnek meg. 
A távcsöves bemutatón a leglátványosabb égitesteket mutatjuk be kicsiknek és nagyoknak. 
A programot nagyobb óvodásoknak és alsósoknak ajánljuk. A részvétel regisztrációhoz kötött. A 
távcsöves bemutatót csak derült időben tudjuk megtartani. Borult időben más programelemmel 
helyettesítjük azt. 
 
Információ:  
Zselici Csillagpark Csillagvizsgáló, Kardosfapuszta, (A Csillagvizsgáló a 67-s útról és 
Zselickisfalud felől is megközelíthető. Parkoló a Csillagvizsgáló mellett.) 
Tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu 
 
 
2020.02.08. (szombat) 14:15-16:15 
 
Téli gyerekprogram a csillagvizsgálóban 
Zselici Csillagpark 
A planetáriumban a téli égbolt csillagképeivel és a most látható bolygókkal ismerkedhetnek meg. 
A távcsöves bemutatón a leglátványosabb égitesteket mutatjuk be kicsiknek és nagyoknak. 
A programot nagyobb óvodásoknak és alsósoknak ajánljuk. A részvétel regisztrációhoz kötött. A 
távcsöves bemutatót csak derült időben tudjuk megtartani. Borult időben más programelemmel 
helyettesítjük azt. 
 
Információ:  
Zselici Csillagpark Csillagvizsgáló, Kardosfapuszta, (A Csillagvizsgáló a 67-s útról és 
Zselickisfalud felől is megközelíthető. Parkoló a Csillagvizsgáló mellett.) 
Tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu 
 
 
2020. 02. 08. 10:00-16:00 (szombat) 
 
Farsang az Erdők Háza Látogatóközpontban 
Farsangi álarcok készítése helyben kapott alapanyagokból. Hozott farsangi jelmezek bemutatása, 
vetélkedője. Családok, baráti társaságok vidám farsangi szombatja az Erdők Háza 132 m2 
alapterületű termében. 
 
Korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés szükséges. Minimum 15 fő jelentkezése esetén 
tartjuk meg a programot, amiről szíveskedjenek előző napon érdeklődni!! 
 
Információ: 
Erdők Háza recepció 
tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 
Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 21. 
 
 
2020. 02. 10. 10:00-15:00 
 
Mi folyik itt? – túra a sziágyi erdőben 
Túra a Sziágyi Erdészeti Erdei iskola környékén lévő piros levél tanösvényen a Rinya patakhoz. A 
vizes élőhelyek növényeinek megfigyelése a természetben, majd laboratóriumi vizsgálata a 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



tanteremben. 
 
A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés a program előtt min. 1 héttel. 
Részvételi díj: 1500 Ft/fő 
 
Információ:  
Mihály Bernadett - 30/901-8620,     e-mail: info@sziagyisuli.hu, www.sziagyisuli.hu 
Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta (Somogy megye)  
 
 
2020. 02. 13. 14:00-15:30  (csütörtök) 
 
Film a varázslatos erdőről az Erdők Háza Látogatóközpontban 
Természetfilmek vetítése az erdő élővilágról: állatokról, növényekről, gombákról. 
Korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés szükséges. Minimum 10 fő jelentkezése esetén 
tartjuk meg a programot, amiről szíveskedjenek előző napon érdeklődni!! 
 
Információ: 
Erdők Háza recepció 
tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 
Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 21. 
 
 
2020.02.14. (péntek) 18:00-20:00 
 
Esti távcsöves bemutató a Zselici Csillagparkban 
A program során a leglátványosabb égitestek mellett megkeressük az égboltra írt "páros" 
történeteket, valamint a Vénusz is megfigyelhető lesz.  
Jegyár: 1800 Ft/fő, ill. 1800 Ft páronként 
 
A részvétel regisztrációhoz kötött. A programot hosszúsága miatt és a kezdési időpont miatt 10 
éves kortól ajánljuk. A távcsöves bemutatót csak derült időben tudjuk megtartani. Borult időben 
más programelemmel helyettesítjük azt. 
 
Információ:  
Zselici Csillagpark Csillagvizsgáló, Kardosfapuszta, (A Csillagvizsgáló a 67-s útról és 
Zselickisfalud felől is megközelíthető. Parkoló a Csillagvizsgáló mellett.) 
tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu 
 
 
2020.02.15. (szombat) 14:15-16:15 
 
Téli gyerekprogram a csillagvizsgálóban 
Zselici Csillagpark 
A planetáriumban a téli égbolt csillagképeivel és a most látható bolygókkal ismerkedhetnek meg. 
Utána kézműves foglalkozáson apró ajándékokat, díszeket készítenek - és közben a téli erdőről 
beszélgetnek. 
A programot nagyobb óvodásoknak és alsósoknak ajánljuk. Kérjük, jelezzék részvételi 
szándékukat, hogy mindenkinek elő tudjuk készíteni a szükséges alapanyagokat és eszközök! 
990 Ft/fő, gyerekeknek 3 éves korig, ill. családonként egy fő kísérőnek ingyenes 
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Információ:  
Zselici Csillagpark Csillagvizsgáló, Kardosfapuszta, (A Csillagvizsgáló a 67-s útról és 
Zselickisfalud felől is megközelíthető. Parkoló a Csillagvizsgáló mellett.) 
tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu 
 
 
2020. 02. 19. 10:00-11:30 (szerda) 
 
Mit csinál a vadász télen az erdőben? 
Erdők Háza Látogatóközpont 
Hivatásos vadász beszélget a gyermekekkel az erdei állatok etetéséről, gondozásáról. 
Óvodás- és iskolás csoportoknak ingyenes. 
Korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés szükséges. 
 
Információ: 
Erdők Háza recepció 
tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 
Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 21. 
 
 
2020.02.22. 
 
Farsang a Mesztegnyői Erdei Vasúton 
Kedves utasaink a téli táj szépségében gyönyörködhetnek. A végállomáson forró tea és tábortűz 
várja vendégeinket. Teázás közben szalmabábú elégetésével próbáljuk elűzni a telet. 
 
Jegyárak: 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  http://sefag.hu/kozjolet/mesztegnyoi-
erdei-vasut 
 
 
2020.02.22. (szombat) 14:15-16:15 
 
Téli gyerekprogram a Zselici Csillagvizsgálóban 
A planetáriumban a téli égbolt csillagképeivel és a most látható bolygókkal ismerkedhetnek meg. 
Utána kézműves foglalkozáson apró ajándékokat, díszeket készítenek - és közben a téli erdőről 
beszélgetnek. 
 
A programot nagyobb óvodásoknak és alsósoknak ajánljuk. Kérjük, jelezzék részvételi 
szándékukat, hogy mindenkinek elő tudjuk készíteni a szükséges alapanyagokat és eszközök! 
990 Ft/fő, gyerekeknek 3 éves korig, ill. családonként egy fő kísérőnek ingyenes 
 
Információ:  
Zselici Csillagpark Csillagvizsgáló, Kardosfapuszta, (A Csillagvizsgáló a 67-s útról és 
Zselickisfalud felől is megközelíthető. Parkoló a Csillagvizsgáló mellett.) 
tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu 
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2020.02.25. 10:00-16:00 
 
Farsang a Sziágyi Erdészeti Erdei Iskolában 
Zenés, jelmezes felvonulás óvodás és iskolás korú gyermekeknek. 
 
A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés a program előtt min. 1 héttel. 
Részvételi díj: 1500 Ft/fő 
 
Információ:  
Mihály Bernadett - 30/901-8620,     e-mail: info@sziagyisuli.hu, www.sziagyisuli.hu 
Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta (Somogy megye)  
 
 
2020. 02. 26. 10:00-11:30 (szerda) 
 
Az év madara, fája, védett vadvirága – Erdők Háza Látogatóközpont 
Vetítettképes ismeretátadás élményekkel a 2020-as év madaráról, fájáról, védett vadvirágáról. 
 
Korlátozott létszám miatt előzetes bejelentkezés szükséges. Minimum 10 fő jelentkezése esetén 
tartjuk meg a programot, amiről szíveskedjenek előző napon érdeklődni!! 
 
Információ: 
Erdők Háza recepció 
tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 
Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 21. 
 
 
2020. 02. 26. 10:00-12:00 
 
"Téltemető" túra a Sziágyi Erdészeti Erdei Iskolában 
Jégtörő Mátyás napján a tél elűzése népi mondókákkal, játékokkal iskolás csoportok részére. 
 
A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés a program előtt min. 1 héttel. 
Részvételi díj: 1500 Ft/fő 
 
Információ:  
Mihály Bernadett - 30/901-8620,     e-mail: info@sziagyisuli.hu, www.sziagyisuli.hu 
Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta (Somogy megye)  
 
 
2020.02.28. (péntek) 18:00-19:30 
 
Esti távcsöves bemutató és planetáriumi program gyerekeknek 
A planetáriumban a téli égbolt csillagképeivel és a most látható bolygókkal ismerkedhetnek meg. 
A távcsöves bemutatón a leglátványosabb égitesteket mutatjuk be kicsiknek és nagyoknak. 
 
A programot nagyobb óvodásoknak és alsósoknak ajánljuk. A részvétel regisztrációhoz kötött. A 
távcsöves bemutatót csak derült időben tudjuk megtartani. Borult időben más programelemmel 
helyettesítjük azt. 
 
Jegyár: 990 Ft/fő 
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Információ:  
Zselici Csillagpark Csillagvizsgáló, Kardosfapuszta, (A Csillagvizsgáló a 67-s útról és 
Zselickisfalud felől is megközelíthető. Parkoló a Csillagvizsgáló mellett.) 
tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu 
 
 
2020.02.29. (szombat) 14:15-16:15 
 
Téli gyerekprogram a csillagvizsgálóban 
Zselici Csillagpark 
A planetáriumban a téli égbolt csillagképeivel és a most látható bolygókkal ismerkedhetnek meg. 
Utána kézműves foglalkozáson apró ajándékokat, díszeket készítenek - és közben a téli erdőről 
beszélgetnek. 
A programot nagyobb óvodásoknak és alsósoknak ajánljuk. Kérjük, jelezzék részvételi 
szándékukat, hogy mindenkinek elő tudjuk készíteni a szükséges alapanyagokat és eszközök! 
990 Ft/fő, gyerekeknek 3 éves korig, ill. családonként egy fő kísérőnek ingyenes 
 
Információ:  
Zselici Csillagpark Csillagvizsgáló, Kardosfapuszta, (A Csillagvizsgáló a 67-s útról és 
Zselickisfalud felől is megközelíthető. Parkoló a Csillagvizsgáló mellett.) 
tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu 
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