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2019. április 4.: Kreatív nap 
Erdei állatok készítése egyszerű eszközökből. 

Helyszín, időpont: Erdők Háza Látogatóközpont; 10 órától 11:30-ig 

Részvétel: Anyagköltség 200 Ft/fő. Előzetes bejelentkezés a program előtt minimum 1 héttel. 

Információ: tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 

 

2019. április 5.: Túra és kisvasutazás a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben 
A túrázok erdészeti szakember vezetésével, varázslatos erdőkben haladva - érintve a Busvári-, 

valamint a Soponyai-halastavat – figyelhetik meg a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet  

élővilágát. 

Helyszín, időpont: Mesztegnyői Erdei Vasút; 10 órától 

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  

 
2019. április 13.: 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 

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 

 

2019. április 18.: Keresd a Húsvéti tojást 
Játékos vetélkedők óvódás gyerekek részére, közben tojáskeresés az erdőben. 

Helyszín, időpont: Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola, 9 órától 16 óráig 

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. április 19. Távcsöves bemutató gyerekeknek 
A távcsöves bemutató során pár látványos égitestet mutatunk be, amit megelőzően a 

planetáriumban megismerkedünk a zselici csillagos égbolttal, a csillagképekkel. A 

planetáriumi programot filmvetítés zárja: "Perzeusz és Androméda" - rajzfilm csillagképek 

történetéről. A program teljes hossza kb. 1-1,5 óra, ebből kb. fél óra  távcsöves program. 

Helyszín: Zselici Csillagpark; 20 órától 

Részvétel: 990 Ft/fő; A programot 8-10 éves korig ajánljuk. A távcsöves bemutatót borult 

időben nem tudjuk megtartani. Ilyenkor hosszabb planetáriumi programot tartunk. 

Információ: tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu 
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2019. április 20.: Húsvéti tojáskeresés a Mesztegnyői Erdei Vasúttal 
A legfontosabb feladat, hogy gyerekek a nyuszi összes tojását megtalálják! Aki a legtöbbet 

találja, a nyuszi megajándékozza. Ezen a napon lehetőség van a felsőkaki végállomáson 

szalonnasütésre, valamint az érdeklődök vezető kíséretében elsétálhatnak az Aranyos – 

patakig. 

Helyszín, időpont: Mesztegnyői Erdei Vasút; 10 órától 

Részvétel: A mindenkori kisvasúti díjjal (http://sefag.hu/kozjolet/mesztegnyoi-erdei-vasut); A 

korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés a program előtt min. 1 héttel. Találkozó 9:45-

kor. 

Információ: 85/329-312, 30/901-4268, e-mail: erdeivasut@sefag.hu  

 
2019. április 22.: Az ébredő erdő - erdei túra a Föld napján 
A húsvéti túrán megfigyelhetjük az újra zöldelő Zselic növényvilágát és az itt élő állatok 

nyomait is. A túra kb. 2 óra, ill. 5 kilométer hosszú. 

Helyszín: Zselici Csillagpark; 13:15-től 

Részvétel: Az árakat lásd a http://zselicicsillagpark.hu/ oldalon. A korlátozott létszám miatt, 

előzetes bejelentkezés szükséges a program előtt. A program esős időben, ill. az utak 

járhatatlansága miatt elmaradhat. 

Információ: tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu 

 

2019. április 24. A Föld napjáról való megemlékezés 
Figyelemfelhívás a Föld megóvására, fenntarthatóságára - interaktív foglalkozás gyerekeknek. 

Helyszín, időpont: Erdők Háza Látogatóközpont; 10 órától 11:30-ig 

Részvétel: Ingyenes. Korlátozott létszám miatt, a program előtt minimum egy héttel előzetes 

bejelentkezés szükséges. 

Információ: tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 

 

2019. április 24.: Virágzó tavasz 
Tanösvény túra interaktív játékokkal iskoláskorú gyermekeknek. A már virágzó tavasz 

megfigyelése 

Helyszín, időpont: Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola, 9 órától 16 óráig 

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. április 26.: A "Föld Napjá"-nak megünneplése 
Iskolás csoportok részére előadás a Föld természeti környezetének megóvásának 

jelentőségéről; szakmai bemutató természet közelben, kisvasutazással összekötve. Túra a 

felsőkaki végállomástól az Aranyos patakig, közben a környező erdők élővilágának az 

ismertetése. 

Helyszín, időpont: Mesztegnyői Erdei Vasút; 10 órától 

Részvétel: A mindenkori kisvasúti díjjal (http://sefag.hu/kozjolet/mesztegnyoi-erdei-vasut); A 

korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés a program előtt min. 1 héttel. Találkozó 9:45-

kor.  

Információ: 85/329-312, 30/901-4268, e-mail: erdeivasut@sefag.hu  

 
2019. április 27.: 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. 
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Helyszín: Zselici Csillagpark 

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 

 

2019. április 29.: Talpalatnyi föld- talajtani ismeretek 
Tanösvény túrán a talajtípusok vizsgálata. 

Helyszín, időpont: Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola, 9:30-tól 17 óráig 

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. április 30.: Méhek Napja 
Mézkóstolás, méhészeti előadás, kézműves foglalkozások. 

Helyszín, időpont: Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola, 9 órától 15 óráig 

Részvétel: 2500 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 
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