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2020.03.05. 9:00-12:00 
 
Tavaszköszöntő erdei túra a Sziágyi Erdészeti  Erdei Iskolában 
Az erdő szintjei és lakói 
 
3,2 km hosszú gyalogos túra az erdei iskola tanösvényén. Tavaszköszöntő népszokások 
felelevenítése az iskola udvarában. 
 
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. 03. 07. 9:00-12:00 
 
Közeledik a tavasz? 
Erdők Háza Látogatóközpont 
Mi zajlik most az ébredő erdőben? Természetfilmekkel, fotókkal és kreatív foglalkozáson készített 
emléktárgyakkal magunk köré varázsoljuk a tavaszt. 
Korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés szükséges. 
Családi (2 főtől), csoportos (10 főtől), egyéni, kedvezményes belépők árjegyzék szerint 
 
Információ:  
Erdők Háza recepció 
tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 
Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 21. 
 
 
2020.03.08. (vasárnap) 9:00-17:00 
 
Planetáriumi programok a planetáriumok világnapja alkalmából 
Zselici Csillagpark 
 
Óránként kezdődő, változatos témájú planetáriumi előadások és filmvetítések. A nap folyamán 
lesznek gyerekeknek és felnőtteknek szóló programok is. Részletes programleírás honlapunkon. 
660 Ft/fő/program 
 
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 
 
2020.03.08. 
Nőnapi Vonatozás a Mesztegnyői Erdei Vasúton 
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A Nemzetközi Nőnap megünneplése erdei kisvasutazással 
 
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: 
Kormány György 
85/329-312, 30/2700-844, e-mail:erdeivasut@sefag.hu  http://sefag.hu/kozjolet/mesztegnyoi-
erdei-vasut 
 
2020. 03. 09. 10:00-16:00 
 
Nőnap a Sziágyi Erdészeti Erdei Iskolában 
 
A nemzetközi nőnap vidám ünneplése erdei sétával és kemencés ételek közös elkészítésével és 
fogyasztásával (hölgyek részére). 
A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés a program előtt min. 1 héttel. 
Részvételi díj: 1700 Ft/fő 
 
Információ:  
Mihály Bernadett - 30/901-8620,     e-mail: info@sziagyisuli.hu, www.sziagyisuli.hu 
Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta (Somogy megye)  
 
2020. 03. 10. 10 óra 
Beporzók napja 
Erdők Háza Látogatóközpont 
 
Segíts, hogy életre hívhassuk a Beporzók napját március 10-én! Ha szeretsz erdőben kirándulni, 
ha az ablakodban szokott virágcserép lenni, ha szereted a gyümölcsöt, a mézet, ha van egyetlen 
gyümölcsfa is a környezetedben, akkor Érted is van ez a mozgalom. Hívjuk fel mindenki 
figyelmét a természet szépségére, összefüggéseire, és kérjük, segítsenek megőrizni ezt a csodát 
önmagáért is, magunkért is! 
Korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés szükséges. 
 
Információ: 
Erdők Háza recepció 
tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 
Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 21. 
 
 
2020. 03. 11. 10:00-11:30  (szerda) 
Az ízeltlábúak világa 
Erdők Háza Látogatóközpont 
 
Nem kedveljük ezeket az élőlényeket, de most megtudhatjuk, hogy miért is olyan fontosak.. 
 
Korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés szükséges.  
Óvodás és kisiskolás csoportok részére ajánlott. 
 
Információ: 
Erdők Háza recepció 
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tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 
Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 21. 
 
2020. 03. 17.  17:00  (kedd) 
 
"Természet adta kincsek megjelenítése az alkotásokban" című kiállítás megnyitója 
Erdők Háza Látogatóközpont 
 
Időszakos képzőművészeti kiállítás a Kaposfüredi Alkotók Csoportja tagjainak festményeiből, 
kerámiáiból, fa- és csontfaragásaiból, szalag- és patchwork alkotásaiból. Az ünnepi műsort a 
Kaposvári Zeneiskola furulya szakkörös diákjai adják 
A rendezvénnyel csatlakozunk az idei Erdők Nemzetközi Napja megünnepléséhez. Várunk 
minden érdeklődőt erdész barátsággal! 
 
Információ: 
Erdők Háza recepció 
tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 
Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 21. 
 
2020.03.20. (péntek) 18:30 - 20:00 
 
Gyerekeknek szóló távcsöves bemutató és planetáriumi program a tavaszi 
napéjegyenlőség estéjén 
Zselici Csillagpark 
 
A planetáriumban a tavaszi égbolt csillagképeivel és a 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. 
Részvételi díj: 990 Ft/fő 
 
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 
 
 
 
2020.03.21. (szombat) 9:15-12:00 
 
Erdei túra a Zselici Csillagparkban 
 
Itt a Tavasz! Az Erdők Nemzetközi Napján erdei túrára hívunk mindenkit s Zselicbe.A túra során 
megismerheti a Zselic értékeit, különlegességeit, láthatja, hogyan ébred az erdő. 
 
Részvételi díj: 990 Ft/fő Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat! 
 
Információ:  
Zselici Csillagpark Csillagvizsgáló, Kardosfapuszta, (A Csillagvizsgáló a 67-s útról és 
Zselickisfalud felől is megközelíthető. Parkoló a Csillagvizsgáló mellett.) 
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Tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu 
 
 
2020. 03. 21. 10:00- 16:00 
 
Erdők Nemzetközi Napja a Sziágyi Erdészeti Erdei Iskolában 
 
Tanösvény túra interaktív játékokkal iskolás korú gyermekeknek. Az erdő hármas funkciója. 
 
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) 
 
2020.03.22 
 
A "Víz Világnap"-jának megünneplése a természetes vizek környezetében 
Mesztegnyői Erdei Vasút 
 
Iskolás csoportok számára, kisvasutazással összekötött "vizes élménynap". Ennek során a 
Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet álló- és folyóvizei, azok jelentősége illetve jellegzetes állat- és 
növényfajai kerülnek bemutatásra. 
 
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: 
Kormány György 
85/329-312, 30/2700-844, e-mail:erdeivasut@sefag.hu  http://sefag.hu/kozjolet/mesztegnyoi-
erdei-vasut 
 
2020.03.23. 09:00-16:00 
 
Víz Világnapjának megünneplése   Lutra országa 
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola 
 
Emlékezés - előadásokkal, interaktív feladatokkal - a természethez köthető, jeles márciusi napokra 
 
Igény szerint egytál étel 1.600 Ft/fő, A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés a 
program előtt 1 héttel 
 
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) 
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2020. 03. 25. 10:00-11:30 (szerda) 
 
Erdő és Víz Világnapjának megünneplése 
Erdők Háza Látogatóközpont 
 
A világnapok kapcsán beszélgetés és játékos foglalkozás a gyerekekkel az erdőterületek fontos 
szerepéről a klímavédelemben, a víz jelentőségéről a minden napokban. 
Óvodás- és iskolás csoportoknak ingyenes. 
Korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés szükséges. 
 
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:  
Erdők Háza recepció 
tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 
Kaposvár, Bajcsy Zsilinszky u. 21. 
 
 
2020.03.27. (péntek) 18:30 - 20:00 
 
Gyerekeknek szóló távcsöves bemutató és planetáriumi program 
Zselici Csillagpark 
 
A planetáriumban a tavaszi égbolt csillagképeivel és a bolygókkal ismerkedhetnek meg. A 
távcsöves bemutatón a leglátványosabb égitesteket mutatjuk be kicsiknek és nagyoknak. 
 
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 
 
 
2020.03.27. (péntek) 20:30 - 22:30 
 
Esti távcsöves bemutató a Zselici csillagparkban 
 
Az esti programot a Vénusz és a Fiastyúk látványos együttállása teszi különlegessé. 
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. 
 
A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés a program előtt min. 1 héttel. 
Részvételi díj: 1800 Ft/fő 
 
Információ:  
Zselici Csillagpark Csillagvizsgáló, Kardosfapuszta, (A Csillagvizsgáló a 67-s útról és 
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Zselickisfalud felől is megközelíthető. Parkoló a Csillagvizsgáló mellett.) 
Tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu 
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