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Kedves Olvasónk!  

 

 

 

 

A Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter őszi  

programcsomagjába olyan túrákat, il letve kulturális,- családi 

és gasztroprogramokat, igyekeztünk  csokorba gyűjteni, 

melyek garantált feltöltődést nyú jtanak a zsúfolt hétköznapok 

után.  Ha Ön szeretne a programokhoz kapcsolódóan egy 

hosszú hétvégét eltölteni a természet közelében, kérjük, 

tekintse meg a dél -dunántúli szálláslehetőségekről szóló 

ajánlatunkat is.  

Jó szemezgetést és vidám hangulatú, színes őszi szezont  

kívánunk!  



 

  

 

Erdők hete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ember és az erdő. Két elválaszthatat lan fogalom.  Az ember és az 

erdő kapcsolata évezredeken keresztül az alapvető igények 

kielégítésére szorítkozott,  ám ősidők óta egy miszt ikus kötelék is fűzi 

az embert az erdőhöz.  Nap ja inkban e szoros kötelék egyre inkább 

lazulni látszik. A városlakók mindennapok harcait  vívva egyre 

távolodnak el a természettől .  Pedig az erdők t iszt ít ják meg számunkra 

levegőt, otthont adnak a vadaknak, különböző terméseket biztosítanak 

embernek és ál la tnak.  

Az Erdők hete program keretén belül tú rák, játékos feladatok várnak 

minden természetkedvelő  gyermekre és felnőttre!  

 

 



 

  

 

XVIII .  Erdők hete program a Mecsekerdőnél  

Időpont: 2014.10.03 - 2014.10.04. 

Helyszín: Kiker ics Erdészeti Erdei Iskola és Mókus Su li Erdészeti 

Erdei Iskola és Erdő Háza, Mecsekerdő Zrt.  

 

Játékos Természetismereti Tudáspróba - Kikerics Erdészeti Erdei 

Iskola Időpont: október 3.,  péntek  

 

Találkozó 8:30 -kor Almamelléken, a kisvasút ál lomásépületénél.  

Almamellék: Erdészeti és Kisvasúti Múzeum bemutatása, 9 óra: erdei 

kisvasúttal indulás Sasrétre. Sasrét:  Kikerics Erdészet i Erdei Iskola 

megtekintése, tanösvény -bejárás játékos feladatokkal, fajáték - ,  csuhé 

kiál l ítás és kézműves foglalkozás, 12 óra: vonatozás vissza, 

Almamellékre. A programokon való részvétel ingyenes, csak a a 

kisvasút árát kel l  f izetni.  A kisvasúti jegy ára: gyermek, nyugdíjas 

400Ft/út,  felnőtt 700Ft/út.  Jelentkezési határidő: szeptember 28.  

Jelentkezés, információ: tura@mecsekerdo.hu 

 

Erdei Fürge Nyúl térképes ügyességi verseny gyerekeknek  - 

Mecsekerdő Zrt.,  Mecsekextrém Park  

Időpont: október 3., péntek 

Helyszín: Mecsekextrém Park, Pécs - Árpádtető 

http://tura@mecsekerdo.hu/


 

  

 

Egy izgalmas napot tölthetnek a gyerekek az erdővel körülölelt kalandparkban, 

hiszen nyomtatott térkép segítségével próbálhatják ki egyszeri alkalommal a 

kötélpályát, a mászófalat, erdei bobot, rodeó bikát, 3D karikát, X-Jump-ot, és a 

lőszimulátort. A „legfürgébb nyulak” oklevél- és ajándék jutalomban részesülnek.  

További információ: www.mecsextrem.hu, info@mecsextrem.hu 

 

Zselici túra  

Időpont: október 4 . szombat 

"Zselici túra az Erdők Hete program keretében"  

Találkozó: 8:30 -kor Almamelléken, a k isvasút ál lomásépületénél.  

Útvonal: Almamellék - 9 órakor (Utazás erdei kisvasúttal Sasrétre) - 

Sasrét-Lukafapuszta -Cigány- forrás –  Nagytótváros –  Aligvár- forrás, 

Balogh István emlékkő –  Terecseny –  Terecseny elágazás autóbusz 

megálló. (14 km, 200 m szintemelkedés) Túravezetők: Strasser Péter, 

Baumann József. A kisvasúti jegy ára:  gyermek, nyugdíjas 400Ft/út,  

felnőtt:  700Ft/út.  

 

Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza  

Időpont: október 4 . szombat 

 

A Mecsekerdő Zrt.  Mókus Suli Erdészeti  Erdei Iskola és  Erdő Háza 

XVIII .  alkalommal rendezi meg az ERDŐK HETE rendezvénysorozatát.  

http://www.mecsextrem.hu/
mailto:info@mecsextrem.hu


 

  

Céljuk az erdők közjólét i  szerepének, kiemelten turiszt ikai  

szerepüknek bemutatása. A versenyen 4 ál lomáshelyet kel l  ér inteni,  

ahol különböző játékos feladatokat kel l  megoldani.  A vetélkedőre 

nevezhetnek: 3-5 fős családi csapatok, alsó tagozatos csapatok (6 -10 

évesek), felső tagozatos csapatok (11 -14 évesek). A verseny útvonala: 

Remete-rét –  Büdös-kúti kulcsosház –  Mecsek Háza (Orfű) –  Gubacsos 

kulcsosház. Hossza 6.5 km, időtartama kb. 3 óra. Jelentkezési  

határidő: 2014. szeptember 26. A nevezési lapokat az alábbi címre 

lehet elküldeni:  adorjan.ri ta@mecsekerdo.hu . 

További információ: http:/ /www.mecsekerdo.hu/  

 

 

Erdők Hete Annafürdőn  

Időpont: 2014.10.21 (10:00 -14:00) 

Helyszín: Turiszt ikai és Természetismereti Központ, Annafürdő  

 

Egész nap szakvezetett szabadtéri természetismereti túrák és 

kézműves foglalkozások óvodás és iskolai csoportok számára 

Annafürdőn.  

További információ: http:/ /erdeiiskola.gyulajzrt .hu/ ,  

 annafurdo@gyulajzrt .hu  

 

http://adorjan.rita@mecsekerdo.hu/
http://www.mecsekerdo.hu/
http://erdeiiskola.gyulajzrt.hu/
http://annafurdo@gyulajzrt.hu/


 

  

 

„Amikor minden a tökről szól…”  

Tökös napok és Halloween programok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ősszel minden a sütőtök körül forog. Nem is csoda, hiszen a sütőtök megszépít, jó 

kedvre derít, sütés közben pedig illata mesés hangulatot varázsol otthonunkba.  A 

sütőtök, mint szimbólum egybeforrt a kelta eredetű ünnep, a Halloween fogalmával. 

Minden évben szorgosan faragjuk a mókás és ijesztő arcot ábrázoló töklámpásokat, 

hogy elijesszük az ártó lelkeket, akik előtt Mindenszentek éjszakáján megnyílik a 

túlvilágot és az evilágot összekötő átjáró. 

 

 

 



 

  

Orfűi Tökös Napok 

Időpont: október 4. - 5. 

Helyszín: Tekeresi Lovaspanzió (október 4.) , Kistó Étterem (október 5.) 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel vár ják az ökoturizmus és a gasztronómia iránt érdeklődő 

vendégeket Orfűre, ahol  szinte már hagyománnyá vált az október első 

hétvégéjén megrendezésre kerülő Tökfesztivál.  

A helyi termékek iránt érdeklődők számára várhatóan sok 

érdekességet fog nyújtani a 2 napos helyi termék és kézműves piac, 

ahol a mecseki falvakban élő helyi termék készítők és kézművesek 

mutatják be és értékesít ik érdekes, f inom, szép és innovatív 

portékáikat. A rendezvényt kísérő kulturál is programokkal pedig igazán 

színessé varázsolhatjuk az őszi hétvégénket.  

A programok a www.panoramacamping.hu és a   

www.tekeresilovaspanzio.hu  oldalakon lesznek elérhetők.  

 

http://www.panoramacamping.hu/
http://www.tekeresilovaspanzio.hu/


 

  

Családi „Tökös” nap  

Időpont: 2014.10.25  

Helyszín: Ökopark,  Bükkösd  

 

 

Programok: látványetetés; tökfaragás, töklámpás elkészítése, 

boszorkánykalap,  pókháló, szel lemek formázása; almahalászat -

verseny; sí léccel lépkedő –  6 fős családi verseny; tökhabos 

palacsintaevő verseny, szelleműzés; uzsonnás tálacskák az 

étteremben (térítés el lenében); fáklyás felvonulás és töklámpás 

díszkivi lágítás a parkban. A parkban továbbá: pókpalota, 

szellemlabirintus,  boszi - toto, hangulatos jósda, lovaskocsizás és 

pónilovaglás várja a ki látogatókat. Galagonya Étteremben tökös ételek 

kóstolása.  

További információ: http:/ /www.okobukkosd.hu/ , info@okobukkosd.hu 

 

Halloween járat - éjszakai szellemvasút  

Időpont: 2014.10.25 (17:30 -21:00) 

Helyszín: Kiker ics Erdészeti Erdei Iskola, Mecsekerdő Zrt .  Almamellék  

 

Indulás kisvasúttal Almamellékről Sasrétre, ahol rémes és veszélyes 

túra vár ja a bátrakat az éjszakai erdőben. Azt követően főzetek és 

kotyvalékok kóstolása a Vendégházban, majd visszautazás 

http://www.okobukkosd.hu/
mailto:info@okobukkosd.hu


 

  

Almamellékre. Részvétel i  dí j :  500 Ft/fő, amely a vonatjegy árát nem 

tartalmazza. (Kisvasúti jegy ára oda -vissza: felnőtt 1400 Ft, gyermek, 

nyugdíjas: 800 Ft.) Szál láslehetőség a Sasrét Vendégházban. A 

programra előzetes jelentkezés szükséges.  

További információ:  http:/ /www.mecsekerdo.hu/ , tura@mecsekerdo.hu 

 

 

 

 

 

 

 

„Halloween-est az erdőben”, a Mecsextrém Parkban 

Időpont: 2014.10.31  

Helyszín: Mecsextrém Park, Mecsekerdő Zrt. ,  Pécs  

 

Éjszakai sötétségben jelmezes bobon száguldás a  

 Mecsek miszt ikus erdejében, ahol a vérnyúl is tanyázik.  

További információ: http:/ /www.mecsextrem.hu/ , 

 mecsextrem@mecsekerdo.hu 

 

 

http://www.mecsekerdo.hu/
http://tura@mecsekerdo.hu/
http://www.mecsextrem.hu/
http://mecsextrem@mecsekerdo.hu/


 

  

Halloween járat  

Időpont: 2014.10.31 (16:30)  

Helyszín: Mesztegnyői Erdei Vasút ál lomása  

 

A 17 órakor, Mesztegnyőről induló, töklámpásokkal kivi lág ított  vonattal 

az érdeklődő utasokat Felsőkakra száll ít ják, ahol forró tea és tábortűz 

vár ja őket. Közös séta a kakpusztai temetőhöz, ahol gyertyagyújtással 

emlékeznek a falu egykori lakóira. Visszaúton megállnak az aknára 

lépett erdészek kopjafájánál,  aho l együtt eléneklik az erdész himnuszt. 

A résztvevők létszáma korlátozott,  előzetes jelentkezés szükséges! 

Indulás: 17.00 órakor (gyülekező: 16.30 óra). Részvétel i  díj :  k isvasút 

jegyára.  

További információ: http:/ /www.sefag.hu/ , erdeivasut@sefag.hu  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sefag.hu/
http://erdeivasut@sefag.hu/


 

  

Túrák  

 

Ősszel a természet a szürke téli bunda előtt felölti színes ruháját. A harmóniát 

teremtő őszi színek valódi feltöltődést nyújtanak a léleknek.  Elő hát a 

túracipőkkel, és töltődjünk fel a természet erejével a hideg téli napok előtt! 

 

 

 

 

 



 

  

Gyalogtúra -az Ökopark környékének megismerése és  

Káposztásnap-Galagonya Étterem káposztás étkei  

Időpont: 2014.10.11 (09 :00) 

Helyszín: Ökopark,  Bükkösd  

 

Világ Gyalogló Nap - World Walking Day mozgalomhoz csatlakozva 

rendezik meg a gyalogtúrát.  A mozgalom célja a gyaloglás, a 

testmozgás megismertetése, megszerettetése az emberekkel.  Túra 

útvonala: Bükkösd –  Korpád –  Ibafa –  Gyűrűfű –  Dinnyeberki –  

Bükkösd. Megtekint ik a Gyűrűfű és Dinnyeberki határában lévő f r iss 

vizű forrást,  az Ibafán található Pipamúzeumot, i l l .  Gyűrűfű –  ökofalut.  

A túra ingyenes.  

Káposztás nap programja: családi k ispályás focimérkőzés, 

látványetetés, ismerkedés a parkkal;  kézműveskedés, arcfesté s; 

káposzta gurító verseny, káposzta bowling; í jászkodás; lovas kocsizás 

és lovaglás. Az étteremben káposztás ételek fogyaszthatók.  

További információ: http:/ /www.okobukkosd.hu/ , info@okobukkosd.hu 

 

„Sás-völgyi csavargások”  

Időpont: 2014.10.11  

Helyszín: Hetvehely  

 

A Mecsekerdő Zrt.  és a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 

http://www.okobukkosd.hu/
info@okobukkosd.hu


 

  

közös túrája. Útvonal: Hetvehely –  Nyáras -völgy –  Nyáras- forrás –  

Szarvas-kút –  Sás-völgy, Erdő Háza (gyümölcslé kóstoló) –  Cigány-  

forrás –  Hetvehely Mókus Suli.  Táv: 13 km.  További információ :  

http:/ /www.mecsekerdo.hu/ , adorjan.ri ta@mecsekerdo.hu  

 

Kövek, vulkánok, tengerek - Geológiai barangolás a Kelet -

Mecsekben 

Időpont: 2014.10.11 (09:30)  

Helyszín: Kövestető Vendégház, Mecsekerdő Zrt .  Hosszúhetény  

 

 

 

 

 

 

A Mecsek az egyik legváltozatosabb felépítésű hegység 

Magyarországon.   A túra a Kelet -Mecsek legszebb völgyein keresztül  

halad, ahol földtörténeti r i tkaságokkal ismerkedhetnek meg. Táv: kb .  

20 km, időtartam: 5 -6 óra. Részvétel i  díj :  1.500 Ft, amely az ebédet, 2 

dl Naturalé gyümölcslevet és túravezetést tartalmazza.   

További információ:  http:/ /www.mecsekerdo.hu/ , 

kovesteto.recepcio@mecsekerdo.hu 

 

http://www.mecsekerdo.hu/
mailto:adorjan.rita@mecsekerdo.hu
http://www.mecsekerdo.hu/
http://kovesteto.recepcio@mecsekerdo.hu/


 

  

1 napos őszi túrák - 3 napon keresztül - a Sziágyi Erdei Iskola 

területén  

Időpont: 2014.10.13 - 2014.10.15 

Helyszín: Sziágyi Erde i  Iskola, SEFAG Zrt ,  Sziágypuszta  

 

Ismerkedés az őszi erdő élővi lágával,  egyrészt természeti  

környezetben, másrészt tantermi körülmények között.  Az erdőalkotó fő 

fafajok megismerése, a fa szerkezete, az erdő talaja, a holt fa szerepe. 

Az ál latok megf igyelése az erdőben, ismérveinek tanulmányozása 

szakkönyvekből, szakemberek elmondásaiból.  Iskolás csoportok 

jelentkezését várják. A korlátozott létszám miatt előzetes jelentkezés 

szükséges! Részvétel i  dí j :  850 Ft/fő/nap.  

További információ: http:/ /www.sziagyisul i .hu/ ,  info@sziagyisuli .hu  

 

„Az erdei vasút nyomában” - túra és kisvasutazás Mesztegnyőn  

Időpont: 2014.10.25 (9:30)  

Helyszín: Mesztegnyői Erdei Vasút ál lomása 

 

A mesztegnyői ál lomásról a résztvevők kisvasúttal indulnak a Boronka -

melléki Tájvédelmi Körzetbe. A volt  soponyai szárnyvonalnál leszállva 

gyalogosan folytat ják út jukat. Az érdeklődők a hajdani erdei vasút 

töltésén haladva, útba ejtve a Búsvári - madármegf igyelőt ,  

megismerkednek a környező e rdők, halastavak élővi lágával.  A túra 

http://www.sziagyisuli.hu/
http://info@sziagyisuli.hu/


 

  

résztvevőinek létszáma korlátozott,  ezért előzetes je lentkezés 

szükséges. Túra hossza, időtartama: 7 km, 4 -5 óra.  

Részvétel i  díj :  kisvasút jegyára.  

További információ: http:/ /www.sefag.hu/ , erdeivasut@sefag.hu 

 

 

Színes lombok alatt  

Időpont: 2014.10.11 (10:00 -12:00) 

Helyszín: Lovastanya Vendégház, Gyűrűfű  

 

A résztvevők egy erdei túrán vesznek részt, ahol betekintést 

nyerhetnek az erdei életközösségek felépítésébe, működésébe. 

Legalább 6 különböző fafaj él az Istenkúti forrás közelében elterülő 

vegyes erdőben. Felveszik a fák adatlapját,  megvizsgál ják a 

termőhelyüket és a közelükben élő lágyszárú növényeket. A programot 

legalább 10 részvevő esetén indít ják. Előzetes bejelentkezés előtte 3 

nappal szükséges! Részvétel i  díj :  300 Ft/fő.  

További információ: http:/ /www.gyurufu.hu/lovastanya/ , lovastanya@t-

online.hu 

 

 

 

 

http://sefag.hu/
http://erdeivasut@sefag.hu/
http://www.gyurufu.hu/lovastanya/
mailto:lovastanya@t-online.hu
mailto:lovastanya@t-online.hu


 

  

 

Családi- és gasztroprogramok  

 

Ősszel érdekes programok nyújtanak lehetőséget arra, hogy együtt  

kapcsolódhasson ki az egész család.  Nemcsak a természet értékeivel 

ismerkedhetünk meg közelebbrő l ,  hanem visszarepülve az időben 

„középkori élményekben” is részesülhetünk a Katica Tanya jóvoltából.  

 

Dámbarcogás élménye a Sziágyi Erdei Iskola környékén  

Időpont: 2014. október (egész hónapban)  

Helyszín: Sziágyi Erdei Iskola, SEFAG Zrt .  Sziágypuszta  

 

Az október hónapra jel lemző dámbika barcogásának  

hallgatása a Sziágyi Erdei Iskola környékén található  

magaslesekről.  

Vadgazdálkodási ismeretek átadása tantermi és  

terepi körülmények között.  A korlátozott létszám  

miatt előzetes jelentkezés szükséges!  Részvétel i  díj :  450 Ft/fő  

További információ: http:/ /www.sziagyisul i .hu/ ,  info@sziagyisuli .hu  

 

Középkori hétvége  

Időpont: 2014.10.04 - 2014.10.05 (10:00-18:00) 

Helysz ín: Katica Tanya, Patca  

http://www.sziagyisuli.hu/
http://info@sziagyisuli.hu/


 

  

 

Programok: 10:00 és 16:00 között:  folyamatos programok a Fehér 

Holló Középkori Műhellyel:  í jászat, vívás, fegyver - és páncélmustra, 

interaktív játékok középkori viseletben; sétakocsikázás a 

hordóutánfutóval;  hajítógéppel lövés; kenyér- ,  és langallódagasztás;  

kisál lat simogatás; tehénfejés; sötétedéskor: tüzesgolyó haj ítás.. .  

Gasztronómiai ajánlat:  tanyasi csülkös pacal,  marhalábszár pörkölt ,  

töpörtyűs pogácsa.  

További információ: http:/ /www.katicatanya.hu/ , info@katicatanya.hu 

 

Falusi Vendégfogadók IX. Nemzetközi Sütő -Főző Fesztivál ja  

Időpont: 2014.10.04 (10:00 -22:00) 

Helyszín: Ökopark,  Bükkösd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.katicatanya.hu/
mailto:info@katicatanya.hu


 

  

A versenyzők körét hazai és határon túl i  falusi vendégfogadók 5 -5 fős 

csapatai jelentik. Mindencsapat egy előre összeáll ított  egységes 

nyersanyagcsomagot kap, amelynek összetevőit  a csapattagok csak a 

helyszínen ismerik meg. A nyersanyagcsomagból a csapatok egy -egy 

menüsort ál l ítanak össze. Kóstolójegy ára: 1 000 Ft. Kulturál is 

programcsokor: hagyományőrző táncegyüttesek, kórusok a színpadon; 

kézműves bemutatók és vásár; helyi termékek vására; utcabál.  

További információ: http:/ /www.okobukkosd.hu/ , info@okobukkosd.hu 

 

Állatok világnapja  

Időpont: 2014.10.11 - 2014.10.12 (10:00-18:00) 

Helyszín: Katica Tanya, Patca  

 

 

 

 

 

 

 

Programok: spatula ál latkák, dióhéj -egérke és papírbárány készítése; 

Hogyan működik egy gazdaság?; tréfás népi játékok; í jászat; 

sétakocsikázás a hordóutánfutóval;  hajítógéppel lövés; kenyér - ,  és 

langallódagasztás; kisál lat simogatás; tehénfejés; sötétedéskor: 

http://www.okobukkosd.hu/
http://info@okobukkosd.hu/


 

  

tüzesgolyó haj ítás. . .  Gasztronómiai ajánlat:  daragaluska leves, 

gombapaprikás galuskával,  szi lvás pite.  

További információ: http:/ /www.katicatanya.hu/ , info@katicatanya.hu 

 

Mesterségek napja:  fafaragás Gosztonyi Zoltán népi 

iparművésszel, a Népművészet Mesterével  

Időpont: 2014.10.18 - 2014.10.19 (10:00-18:00) 

Helyszín: Katica Tanya, Patca  

Programok: 14:00 és 18:00 között:  fafaragás, faragott tárgyak 

készítése Gosztonyi Zoltán bemutatásával és vezetésével;  tréfás népi 

játékok; í jászat; sétakocsikázás a hordóutánfutóval;  haj í tógéppel 

lövés; kenyér - ,  és langallódagasztás; kisál lat s imogatás; tehénfejés; 

sötétedéskor: tüzesgolyó haj ítás.. .  Gasztronómiai ajánlat:  fokhagyma 

krémleves, búboshús héjában sült  krumplival,  mákos bögrés süti.  

További információ: http:/ /www.katicatanya.hu/ , info@katicatanya.hu 

 

Dámbarcogás túra Bőszénfára, a szarvasfarmra 

Időpont: 2014.10.23 (10:00 -17:30) 

Helyszín: Kiker ics Erdészeti Erdei Iskola, Mecsekerdő Zrt. ,  Almamellék  

 

Indulás kisvasúttal  Almamellékről Sasrétre, ahonnan gyalogtúra vezet 

Bőszénfára, a szarvasfarmra. A farmon dámbarcogás hallgatása, séta 

az ál latsimogatóban, az agancsgyűjtemény megtekintése, majd 

http://www.katicatanya.hu/
mailto:info@katicatanya.hu
http://www.katicatanya.hu/
mailto:info@katicatanya.hu


 

  

gyalogtúra Sasrétre. Visszautazás Almamellékre kisvasúton. 

Ebédlehetőség a Zselicvad étteremben. Részvétel i  díj :  500 Ft/fő, 

amely a vonatjegy árát és a szarvasfarm belépőjegyét nem 

tartalmazza. (Kisvasúti  jegy ára oda -vissza: felnőtt 1400 Ft, gyermek, 

nyugdíjas: 800 Ft.) Szálláslehetőség a Sasrét Vendégházban. A 

programra előzetes jelentkezés szükséges.  

További információ:  http:/ /www.mecsekerdo.hu/ , tura@mecsekerdo.hu 

 

 

 

 

Mesés napok  

Időpont: 2014.10.25 - 2014.10.26 (10:00-18:00) 

Helyszín: Katica Tanya, Patca  

 

Programok: fakanálbáb készítése; mesemondás; „kedvenc mesém” -

rajz; „Melyik mese szereplője vagyok?” mesevetélkedő kicsiknek és 

nagyoknak; tréfás népi játékok; í jászat; sétakocsikázás a 

hordóutánfutóval;  hajítógéppel lövés;  kenyér - ,  és langal lódagasztás; 

kisál lat s imogatás; tehénfejés; sötétedéskor: tüzesgolyó hajítás.. .  

Gasztronómiai ajánlat:  fahéjas almaleves, Popeye kedvence, 

piskótatekercs.  

További információ: http:/ /www.katicatanya.hu/ , info@katicatanya.hu 

http://www.mecsekerdo.hu/
http://tura@mecsekerdo.hu/
http://www.katicatanya.hu/
mailto:info@katicatanya.hu


 

  

 

A vadgazdálkodás alapjainak  megismerése a Sziágyi Erdei 

Iskolában  

Időpont: 2014.10.27  

Helyszín: Sziágyi Erdei Iskola, SEFAG Zrt. ,  Sziágypuszta  

 

A hivatásos vadász munkájának megismerése, trófea ismeret átadása 

vadászok előadásában. A vadászható - és dúvadfajok fel ismerése. 

Vadászati módok megismerése. Vadvédelem, vadetetés. A korlátozott  

létszám miatt előzetes jelentkezés szükséges! Részvétel i  díj :  850 Ft/fő  

További információ: http:/ /www.sziagyisul i .hu/ ,  info@sziagyisuli .hu  

 

 

 

 

 

 

Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter –  Gyeregyalog.hu Egyesület  
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