
2016. 01. 05. 10:00-16:00

Újév köszöntő és évnyitó a 

Sziágyi Erdészeti  Erdei 

Iskolában

Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

A téli táj üzenetét hordozó 

versek, mondókák megismerése, 

a tél adta termésekből kézműves 

foglalkozás keretein belül 

mesefigurák készítése, iskolás 

korú csoportok részére.

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

900 Ft/fő

A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel.

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016.01.14 10:00- 16:00
Az erdész téli munkájának 

megfigyelése
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Téli túra az erdőben iskolás 

csoportok részére. Madáretetők 

felkeresése az erdei iskola 

környékén található 

tanösvényeken, közös 

madáretetés.

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

900 Ft/fő

Igény esetén: kemencés langalló 

500Ft/fő, egytál étel 1.100 Ft/fő, A 

korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016. 01 22. 10:00-16:00 A magyar kultúra napja Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Megemlékezés a nagy magyar 

költőkről. Természetről és az 

erdőről szóló versek gyűjtése és 

elemzése.

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

900 Ft/fő

Igény esetén: kemencés langalló 

500Ft/fő, egytál étel 1.100 Ft/fő, A 

korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016. 01. 23. 10:00-16:00
Hógolyózás az erdőben (időjárás 

függő)
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Téli túra az erdőben óvodás és 

alsó tagozatos csoportok részére. 

Hóember és erdei állat építő 

verseny hóból. 

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

900 Ft/fő

A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel. Hó hiányában tantermi kreatív 

foglalkozás.

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016. 01. 27. 10:00- 16:00
Téli örömök a Sziágyi Erdészeti 

Erdei Iskolában
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Közös vadetetés, a vadállatok 

megfigyelése vadász szakember 

vezetésével  iskolás csoportok 

részére.

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

900Ft/fő

A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016. 02.  02. 10:00-16:00
Vizes élőhelyek világnapja 

iskolásokkal
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Túra az erdei iskola környékén 

lévő piros levél tanösvényen a 

Rinya patakhoz. A vizes 

élőhelyek növényeinek 

megfigyelése a természetben, 

majd laboratóriumi vizsgálata a 

tanteremben.

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

900 Ft/fő

A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016.02.13.16:00-20:00 Farsangolás kisvasúttal Mesztegnyői Erdei Vasút

Vidám farsangi vonatozás 

turisták és jelmezes utasok 

részére. A Felsőkaki megállónál 

tábortűz gyújtás, telet űző 

szalmabábú égetés. A 

jelmezverseny díjaként 

kisvasutas ajándéktárgyak, 

valamint forró tea az összes 

résztvevőnek.

Nagybajom-Mesztegnyő GPS: Észak 

46°30’28,8”  Kelet: 17°26’00,4” 

a mindenkori kisvasúti díjjal 

(www.sefag.hu/erdeivasut)

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Zilahi-Szabó Bence

85/329-312, 30/901-4268, e-

mail:erdeivasut@sefag.hu  

www.sefag.hu/erdeivasut 

2016.02.18. 10:00-16:00
Farsang a Sziágyi Erdészeti 

Erdei Iskolában
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Zenés, jelmezes felvonulás 

óvodás és iskolás korú 

gyermekeknek.

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

900 Ft/fő

A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016. 02. 24. 10:00-12:00 "Téltemető" túra Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Jégtörő Mátyás napján a tél 

elűzése népi mondókákkal, 

játékokkal iskolás csoportok 

részére

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

500 Ft/fő

A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016.03.04. 9:00-12:00 Tavaszköszöntő erdei túra Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

3,2 km hosszú gyalogos túra az 

erdei iskola tanösvényén. 

Tavaszköszöntő népszokások 

felelevenítése az iskola 

udvarában.

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

500 Ft/fő

A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016. 03. 09. 10:00-16:00
Nőnap a Sziágyi Erdészeti Erdei 

Iskolában
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

A nemzetközi nőnap vidám 

ünneplése erdei sétával és 

kemencés ételek közös 

elkészítésével és fogyasztásával 

(hölgyek részére). 

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

1500 Ft/fő ( az alapanyagok 

biztosításával)

A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

Információ/részletek/jelentkezés

Részvételi  díj (Ft/fő, ÁFA-t 

tartalmazza) (egységes díjnál 

1 adat, kedvezményeknél a 

részletek felsorolása, vagy 

hivatkozás a mindenkori 

díjakra- utalás az adott 

weboldalakra)

Megjegyzés

Időpont (negyedévente más 

szín a fejezeteknek a 

jobboldalon, a programok 

időrendi sorban, csak a napot 

megjelölve, a tól-ig a 

részleteknél legyen)

A rendezvény címe (itt is 

használjuk az egyes objektumok 

színét)

Helyszín

Objektum (minden objektum 

külön színnel kiemelve, Sziágy 

zöld, MEV okkersárga, 

Csillagpark ötétkék fehér betüvel 

)

Program leírása



2016.03.14. 19:00-22:00 Hozd el a távcsöved! Zselici Csillagpark

Kaptál egy távcsövet, de nem 

tudod hogyan használd? Nem 

tudod mit érdemes megkeresni 

vele? Hozd el a távcsöved! 

Segítünk. Közben a 

csillagvizsgáló távcsöveivel 

bemutatót tartunk.

Csillagvizsgáló, GPS: Észak 

46°14'12" Kelet: 17°45'56" A 

Csillagvizsgáló a 67-sz. útról és 

Zselickisfalud felől is megközelíthető 

a Hotel Kardosfa felé haladva.

Távcső tulajdonosának 

ingyenes, kísérőknek 800 Ft/fő

Saját távcső nem feltétel, minden 

érdeklődőt várunk!
Csillagpark recepció

82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

2016. 03. 21. 10:00- 16:00
Tavaszi túra a Sziágyi Erdészeti 

Erdei Iskola környékén
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

5, 3 km hosszú "Piros levél" 

tanösvény túra interaktív 

játékokkal iskolás korú 

gyermekeknek.

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

900 Ft/fő
A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt 1 héttel
Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016. 03. 21. 10:00- 15:00
Erdők Nemzetközi Napja a 

Kalanderdőben
Kalanderdő

Interaktív túra a tanösvényeken, 

vetélkedők, íjászat, "osztály-

csemete" ültetés.

a 67-es főút mentén, Deseda-tó északi 

oldala GPS: észak: 46.440737, kelet: 

17.793471

400 Ft/fő
A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt 1 héttel
Rakovics Andrea

30/495-4974; 

rakovics.andrea@sefag.hu

2016.03.22. 10:00-14:00

A "Víz Világnap"-jának 

megünneplése a természetes 

vizek környezetében

Mesztegnyői Erdei Vasút

Kisvasutazással összekötött 

"vizes élménynap" iskolás 

csoportok részére. A Boronka-

melléki Tájvédelmi Körzet álló- 

és folyóvizeinek jelentősége, 

jellegzetes állat- és 

növényfajainak bemutatása 

távcsővel a Búsvári kilátóról.

Nagybajom-Mesztegnyő GPS: Észak 

46°30’28,8”  Kelet: 17°26’00,4” 

a mindenkori kisvasúti díjjal 

(www.sefag.hu/erdeivasut)

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Zilahi-Szabó Bence

85/329-312, 30/901-4268, e-

mail:erdeivasut@sefag.hu  

www.sefag.hu/erdeivasut 

2016.03.23. 09:00-16:00

Erdők Nemzetközi Napja és a 

Víz Világnapjának 

megünneplése

Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Emlékezés - előadásokkal, 

interaktív feladatokkal - a 

természethez köthető, jeles 

márciusi napokra

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

900 Ft/fő 

 igény szerint egytál étel 1.100 Ft/fő, 

A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt 1 héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016. 03. 24. 10:00-16:00 
Húsvéti készülődés a Sziágyi 

Erdészeti Erdei Iskolában
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Húsvéti akadályverseny az erdei 

iskola "Zöld nyúl" tanösvényen, 

kreatív foglalkozások 

keretében:tojásfestés, nyuszi 

figurák készítése.

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

1000 Ft/fő (az alapanyagok 

biztosításával)

A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016. 03. 24- 03. 29 között 

naponta igény szerint
Tavaszi szünetben kisvasutazás Mesztegnyői Erdei Vasút

Különvonat rendelési lehetőség 

a tavaszi iskolai szünet idején 

családok, baráti társaságok 

részére

Nagybajom-Mesztegnyő GPS: Észak 

46°30’28,8”  Kelet: 17°26’00,4” 

a mindenkori kisvasúti díjjal 

(www.sefag.hu/erdeivasut)

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Zilahi-Szabó Bence

85/329-312, 30/901-4268, e-

mail:erdeivasut@sefag.hu  

www.sefag.hu/erdeivasut 

2016.03. 26. 10:00-14:00
Húsvéti tojáskeresés a 

Mesztegnyői Erdei Vasúttal
Mesztegnyői Erdei Vasút

Gyermekek "nyuszitojás-kereső" 

programja kisvasutazással 

összekötve. A 

felsőkakivégállomástól tavaszi 

túra az Aranyos-patakig.

Nagybajom-Mesztegnyő GPS: Észak 

46°30’28,8”  Kelet: 17°26’00,4” 

a mindenkori kisvasúti díjjal 

(www.sefag.hu/erdeivasut)

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Zilahi-Szabó Bence

85/329-312, 30/901-4268, e-

mail:erdeivasut@sefag.hu  

www.sefag.hu/erdeivasut 

2016.04.09 19:30-22:30 Áprilisi csillagnéző túra Zselici Csillagpark

Zselici éjszakai túrára (5km) 

várjuk az érdeklődőket. A túra 

során megismerkedhetnek az 

éjszakai erdővel és a tavaszi 

égbolt csillagképeivel. A túra 

végén távcsöves bemutatót 

tartunk.

 Találkozóhely: Csillagvizsgáló GPS: 

Észak 46°14'12" Kelet: 17°45'56" A 

Csillagvizsgáló a 67-sz. útról és 

Zselickisfalud felől is megközelíthető 

a Hotel Kardosfa felé haladva.

1000Ft/fő

A vezetett túrákra a korlátozott 

létszám miatt előzetes bejelentkezés 

szükséges. A túra eső vagy az utak 

járhatatlansága miatt elmaradhat. 

Csillagpark recepció
82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

2016.04.09. 10:00-14:00
Túra és kisvasutazás a Boronka-

melléki Tájvédelmi Körzetben
Mesztegnyői Erdei Vasút

Erdész szakemberek kíséretében 

kisvasutazás és túra a Busvári- 

és Soponyi-halastavak mentén.

Nagybajom-Mesztegnyő GPS: Észak 

46°30’28,8”  Kelet: 17°26’00,4” 

a mindenkori kisvasúti díjjal 

(www.sefag.hu/erdeivasut)

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Zilahi-Szabó Bence

85/329-312, 30/901-4268, e-

mail:erdeivasut@sefag.hu  

www.sefag.hu/erdeivasut 

2016. 04. 11. 10:00-16:00 A magyar költészet napja Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Versmondó verseny általános 

iskolásoknak

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

950Ft/fő

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016. 04. 14. 9:00- 12:00

Hulladékgyűjtés a Sziágyi 

Erdészeti Erdei Iskola 

környékén

Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Hulladékgyűjtés tavaszi erdei 

környezetben

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

ingyenes (alma, ásványvíz 

biztosításával)
Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016.04.16.  21:00-24:00 Távcsöves bemutató Zselici Csillagpark

A csillagvizsgáló távcsövei 

segítségével megtekinthetik a 

Hold felszínét, 

megismerkedhetnek a 

leglátványosabb 

csillaghalmazokkal, 

galaxisokkal. Az épület melletti 

teraszról a tavaszi égbolt 

csillagképeit is bemutatjuk.

Csillagvizsgáló, GPS: Észak 

46°14'12" Kelet: 17°45'56" A 

Csillagvizsgáló a 67-sz. útról és 

Zselickisfalud felől is megközelíthető 

a Hotel Kardosfa felé haladva.

1000Ft/fő

A programra a korlátozott létszám 

miatt előzetes bejelentkezés 

szükséges. A programot csak derült 

időben tartjuk meg.

Csillagpark recepció
82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

mailto:82/505-180info@zselicicsillagpark.hu
mailto:82/505-180info@zselicicsillagpark.hu
mailto:82/505-180info@zselicicsillagpark.hu
mailto:82/505-180info@zselicicsillagpark.hu
mailto:82/505-180info@zselicicsillagpark.hu
mailto:82/505-180info@zselicicsillagpark.hu


2016.04.22.  10:00-12:00

"Föld Napjá"-nak ünnepe a 

Sziágyi Erdészeti Erdei 

Iskolában

Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Előadás a Föld környezeti 

elemeinek megóvásáról, az erdő 

szerepéről. Szellemi vetélkedő 

általános iskolások részére

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

500Ft/fő

A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016.04.22.  10:00-14:00
"Föld Napja" a Boronka-melléki 

Tájvédelmi Körzetben
Mesztegnyői Erdei Vasút

A Föld környezeti elemeinek 

(talaj, víz, levegő, stb.) 

gyakorlati 

"megtekintése"(Búsvári-tó), 

tapasztalása, megóvásának 

jelentősége előadás és bemutatás 

formájában, kisvasutazással 

összekötve.

Nagybajom-Mesztegnyő GPS: Észak 

46°30’28,8”  Kelet: 17°26’00,4” 

a mindenkori kisvasúti díjjal 

(www.sefag.hu/erdeivasut)

A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Zilahi-Szabó Bence

85/329-312, 30/901-4268, e-

mail:erdeivasut@sefag.hu  

www.sefag.hu/erdeivasut 

2016.04.22.  9:30-14:00 Föld napja a Csillagparkban Zselici Csillagpark
Erdei túra és vetélkedő a Föld 

napján a Zselici 

Csillagvizsgálóban. Program 

iskolás csapatoknak.

Csillagvizsgáló, GPS: Észak 

46°14'12" Kelet: 17°45'56" A 

Csillagvizsgáló a 67-sz. útról és 

Zselickisfalud felől is megközelíthető 

a Hotel Kardosfa felé haladva.

ingyenes
korlátozott létszám miatt a csoportok 

előzetes bejelentkezése szükséges
Csillagpark recepció

82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

2016. 04. 29.   10:00-16:00
Sportnap a Sziágyi Erdészeti 

Erdei Iskola területén
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

10 km-es futóverseny Sziágy-

Nagysallér-Sziágy útvonalon. 

Előadás az egészséges 

életmódról.Sportvetélkedő az 

erdei iskola udvarán 

(kosárlabda, kislabdadobás, stb.)

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

900Ft/fő

A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016. 04.30. 14:00-16:00

"Anyák Napjá"-nak ünneplése a 

Sziágyi Erdészeti Erdei 

Iskolában

Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Kézműves foglalkozás általános 

iskolások részére, ajándékok 

készítése.

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

1000Ft/fő

A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016. 05.01. 10:00-18:00
A Mesztegnyői Erdei Vasút 

Napja
Mesztegnyői Erdei Vasút

A mesztegnyői végállomáson 

kulturális programok, kézműves 

kirakodóvásár, gasztronómiai 

élvezetek, egész napos 

kisvasutazási lehetőséggel.

Nagybajom-Mesztegnyő GPS: Észak 

46°30’28,8”  Kelet: 17°26’00,4” 

a mindenkori kisvasúti díjjal 

(www.sefag.hu/erdeivasut)
Zilahi-Szabó Bence

85/329-312, 30/901-4268, e-

mail:erdeivasut@sefag.hu  

www.sefag.hu/erdeivasut 

2016.05.07. 20:00-23:00 Májusi csillagnéző túra Zselici Csillagpark

Zselici éjszakai túrára (5km) 

várjuk az érdeklődőket. A túra 

során megismerkedhetnek az 

éjszakai erdővel és a tavaszi 

égbolt csillagképeivel. A túra 

végén távcsöves bemutatót 

tartunk.

 Találkozóhely: Csillagvizsgáló GPS: 

Észak 46°14'12" Kelet: 17°45'56" A 

Csillagvizsgáló a 67-sz. útról és 

Zselickisfalud felől is megközelíthető 

a Hotel Kardosfa felé haladva.

1000Ft/fő

A vezetett túrákra a korlátozott 

létszám miatt előzetes bejelentkezés 

szükséges. A túra eső vagy az utak 

járhatatlansága miatt elmaradhat. 

Csillagpark recepció
82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

2016. 05. 10. 14:00-16:00 Madarak és fák napja Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Az év madarának és fájának 

bemutatása, tanösvény túrák, 

előadások, játékos 

sportvetélkedők.

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

1000Ft/fő

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016. 05. 10. 10:00- 15:00 "Madarak és Fák Napja" Kalanderdő

Madármegfigyeléssel 

összekötött kis előadás a Deseda-

tó madárvilágáról. Tájékozódási 

verseny az arborétumban.

a 67-es főút mentén, Deseda-tó északi 

oldala GPS: észak: 46.440737, kelet: 

17.793471

400 Ft/fő
A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt 1 héttel
Rakovics Andrea

30/495-4974; 

rakovics.andrea@sefag.hu

2016.05.10. 10:00-14:00 "Madarak és Fák Napja" Mesztegnyői Erdei Vasút

Kisvasutazással egybekötött 

kirándulás a Boronka-melléki 

Tájvédelmi Körzetben. A 

halastavak madár- és 

növényvilágának megfigyelése a 

Búsvári kilátóról, távcsővel.

Nagybajom-Mesztegnyő GPS: Észak 

46°30’28,8”  Kelet: 17°26’00,4” 

a mindenkori kisvasúti díjjal 

(www.sefag.hu/erdeivasut)

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Zilahi-Szabó Bence
85/329-312, 30/901-4268, e-

mail:erdeivasut@sefag.hu 

2016.05.14. 22:00-24:00 Távcsöves bemutató Zselici Csillagpark

A csillagvizsgáló távcsövei 

segítségével megtekinthetik a 

Hold felszínét, 

megismerkedhetnek a 

leglátványosabb 

csillaghalmazokkal, 

galaxisokkal. Az épület melletti 

teraszról a tavaszi égbolt 

csillagképeit is bemutatjuk.

Csillagvizsgáló GPS: Észak 46°14'12" 

Kelet: 17°45'56" A Csillagvizsgáló a 

67-sz. útról és Zselickisfalud felől is 

megközelíthető a Hotel Kardosfa felé 

haladva.

1000Ft/fő

A programra a korlátozott létszám 

miatt előzetes bejelentkezés 

szükséges. A programot csak derült 

időben tartjuk meg.

Csillagpark recepció
82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

mailto:82/505-180info@zselicicsillagpark.hu
mailto:82/505-180info@zselicicsillagpark.hu
mailto:82/505-180info@zselicicsillagpark.hu
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mailto:82/505-180info@zselicicsillagpark.hu
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2016.05.15. 10:00-14:00
Erdei túra a Madarak és Fák 

napja alkalmából
Zselici Csillagpark

A Ropolyi-tó környékét bejárva 

megismerkedhetnek a Zselicben 

élő jellegzetes madarakkal és 

fákkal. A túra hossza 4-6 km.

 Találkozóhely: Csillagvizsgáló GPS: 

Észak 46°14'12" Kelet: 17°45'56" A 

Csillagvizsgáló a 67-sz. útról és 

Zselickisfalud felől is megközelíthető 

a Hotel Kardosfa felé haladva.

1000Ft/fő

A vezetett túrákra a korlátozott 

létszám miatt előzetes bejelentkezés 

szükséges. A túra eső vagy az utak 

járhatatlansága miatt elmaradhat.

Csillagpark recepció
82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

2016.05.19.  9:00 -13:00 Terepi kerékpárverseny Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

30 km-es terepi kerékpáros 

verseny a Sziágyi Erdészeti 

Erdei Iskola környékén

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

nevezési díj:  1200F/fő

igény esetén bográcsos étel 1100 

Ft/fő; A korlátozott létszám miatt, 

előzetes bejelentkezés a program előtt 

min. 1 héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016.05.24.  10:00-16:00 Tavaszi kézműves nap Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Iskolás gyermekek részére 

kézműves foglalkozás: 

gyertyaöntés, csuhézás, 

batikolás, erdei termékekből 

figurák készítése

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

900Ft/fő (alapanyag 

biztosításával)

igény esetén egytál étel 800 Ft/fő; A 

korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016. 06.01. 10:00-14:00 Gyermeknapi kirándulás Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Iskoláskorú gyermekeknek 

biciklitúra, gyalogos séta az 

erdei iskola tanösvényein

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

500Ft/fő

kerékpárt biztosítunk, igény esetén 

egytál étel   800 Ft/fő; A korlátozott 

létszám miatt, előzetes bejelentkezés a 

program előtt min. 1 héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016.06.04. 20:30-23:30 Júniusi csillagnéző túra Zselici Csillagpark

Zselici éjszakai túrára (5km) 

várjuk az érdeklődőket. A túra 

során megismerkedhetnek az 

éjszakai erdővel és a nyári 

égbolt csillagképeivel. A túra 

végén távcsöves bemutatót 

tartunk.

 Találkozóhely: Csillagvizsgáló GPS: 

Észak 46°14'12" Kelet: 17°45'56" A 

Csillagvizsgáló a 67-sz. útról és 

Zselickisfalud felől is megközelíthető 

a Hotel Kardosfa felé haladva.

1000Ft/fő

A vezetett túrákra a korlátozott 

létszám miatt előzetes bejelentkezés 

szükséges. A túra eső vagy az utak 

járhatatlansága miatt elmaradhat.

Csillagpark recepció
82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

2016.06.06 - 06.19.(2 hétig a 

nyitvatartási időpontban)

Járd végig a Hermann Ottó 

vándortanösvényt!
Zselici Csillagpark

Két héten keresztül 

megtekinthető a 

"vándortanösvény" a Zselici 

Csillagvizsgáló épületében. 

Részleteket lásd:  

http://www.vandortanosveny.hu/

index.html

Csillagvizsgáló GPS: Észak 46°14'12" 

Kelet: 17°45'56" A Csillagvizsgáló a 

67-sz. útról és Zselickisfalud felől is 

megközelíthető a Hotel Kardosfa felé 

haladva.

belépő tartalmazza Csillagpark recepció
82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

2016.06.06. 10:00-14:00 Környezetvédelmi Világnap Mesztegnyői Erdei Vasút

Iskolás csoportok részére 

kisvasutazással egyebekötött 

"környezetismereti nap". 

Gyakorlati bemutatóval 

egybekötött tájékoztató előadás 

a fa, mint megújítható 

energiaforrásról. Beszélgetés a 

gyermekekkel a környezet-

tudatos viselkedésről egyrészt 

erdei-, természeti környezetben, 

másrészt lakó- és iskolai 

környezetükben.

Nagybajom-Mesztegnyő GPS: Észak 

46°30’28,8”  Kelet: 17°26’00,4” 

a mindenkori kisvasúti díjjal 

(www.sefag.hu/erdeivasut)

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Zilahi-Szabó Bence

85/329-312, 30/901-4268, e-

mail:erdeivasut@sefag.hu  

www.sefag.hu/erdeivasut 

2016. 06. 06-06.10 héten, 

igény szerinti napon

Iskolai kirándulások 1 napos 

tanösvény túrákkal
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Tanév búcsúztató kirándulás az 

erdei iskola környezetében:  a 

megszerzett növény-és 

állatismeret összegzése, 

felelevenítése, akadályverseny. 

Tábortűzzel és szalonnasütéssel 

ráhangolódás a nyári szünetre

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

900Ft/fő/nap
előzetes bejelentkezéssel a hét 

bármely napján, 
Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016.06.10. 9:30-13:00
Környezetvédelem világnapja a 

Csillagparkban
Zselici Csillagpark

A Föld napján meghirdetett 

diákpályázton indult 

csapatoknak fél napos program: 

a csillagvizsgáló bemutatása és 

vetélkedő

Csillagvizsgáló GPS: Észak 46°14'12" 

Kelet: 17°45'56" A Csillagvizsgáló a 

67-sz. útról és Zselickisfalud felől is 

megközelíthető a Hotel Kardosfa felé 

haladva.

meghívásos délelőtti program Csillagpark recepció
82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

2016.06.11. 23:00-tól Távcsöves bemutató Zselici Csillagpark

A csillagvizsgáló távcsövei 

segítségével megtekinthetik a 

Hold felszínét, 

megismerkedhetnek a 

leglátványosabb 

csillaghalmazokkal, 

galaxisokkal. Az épület melletti 

teraszról a nyári égbolt 

csillagképeit is bemutatjuk.

Csillagvizsgáló GPS: Észak 46°14'12" 

Kelet: 17°45'56" A Csillagvizsgáló a 

67-sz. útról és Zselickisfalud felől is 

megközelíthető a Hotel Kardosfa felé 

haladva.

1000Ft/fő

A programra a korlátozott létszám 

miatt előzetes bejelentkezés 

szükséges. A programot csak derült 

időben tartjuk meg.

Csillagpark recepció
82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu
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2016.06.18. 19:00-22:30 Szentivánéj közös ünneplése Mesztegnyői Erdei Vasút

A nyár legrövidebb éjszakáján, 

kisvasutazás éjszakai 

fényviszonyoknál. Csillagok 

megfigyelése a vasúti kocsikból. 

A Felsőkaki megállónál közös 

tábortűzrakás, tűzugrás.

Nagybajom-Mesztegnyő GPS: Észak 

46°30’28,8”  Kelet: 17°26’00,4” 

a mindenkori kisvasúti díjjal 

(www.sefag.hu/erdeivasut)

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Zilahi-Szabó Bence

85/329-312, 30/901-4268, e-

mail:erdeivasut@sefag.hu  

www.sefag.hu/erdeivasut 

2016.06.24. 16:00-20:00 

illetve 20:00 - 22:00

"Múzeumok éjszakájá"-nak 

ünneplése 2 programmal, 

különböző korosztályoknak

Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Látogatás a nagysalléri 

"Vadászati és helytörténeti 

Múzeumba" és a vadasparkba. 

Trófea kiállítás megtekintése.  

Szent Iván-éj megünneplése 

tűzugrással, csillagos égbolt 

vizsgálásával a napéj fordulón.

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

500 Ft/fő

Igény esetén szalonnasütéshez 

alapanyag biztosítása, előzetes 

bejelentkezés szükséges min. 1 héttel 

korábban!

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016.07.01. 10:00-16:00 "Fűben, fában az egészség" Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

A sziágyi erdei iskola környékén 

található gyógynövények 

felismerése, gyűjtése, 

laboratóriumi vizsgálata. 

Előadás a gyógynövények 

egészségügyi hasznáról, 

felhasználási lehetőségeiről.

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

900Ft/fő

igény esetén egytál étel igényelhető 

1100 Ft/fő; A korlátozott létszám 

miatt, előzetes bejelentkezés a 

program előtt min. 1 héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016.07.02 20:45-24:00 Júliusi csillagnéző túra Zselici Csillagpark

Zselici éjszakai túrára (5km) 

várjuk az érdeklődőket. A túra 

során megismerkedhetnek az 

éjszakai erdővel és a nyári 

égbolt csillagképeivel. A túra 

végén távcsöves bemutatót 

tartunk.

 Találkozóhely: Csillagvizsgáló GPS: 

Észak 46°14'12" Kelet: 17°45'56" A 

Csillagvizsgáló a 67-sz. útról és 

Zselickisfalud felől is megközelíthető 

a Hotel Kardosfa felé haladva.

1000Ft/fő

A vezetett túrákra a korlátozott 

létszám miatt előzetes bejelentkezés 

szükséges. A túra eső vagy az utak 

járhatatlansága miatt elmaradhat.

Csillagpark recepció
82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

2016.07.09 23:00-tól Távcsöves bemutató Zselici Csillagpark

A csillagvizsgáló távcsövei 

segítségével megtekinthetik a 

Hold felszínét, 

megismerkedhetnek a 

leglátványosabb 

csillaghalmazokkal, 

galaxisokkal. Az épület melletti 

teraszról a nyári égbolt 

csillagképeit is bemutatjuk.

Csillagvizsgáló GPS: Észak 46°14'12" 

Kelet: 17°45'56" A Csillagvizsgáló a 

67-sz. útról és Zselickisfalud felől is 

megközelíthető a Hotel Kardosfa felé 

haladva.

1000Ft/fő

A programra a korlátozott létszám 

miatt előzetes bejelentkezés 

szükséges. A programot csak derült 

időben tartjuk meg.

Csillagpark recepció
82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

2016.07.16 - 07.17 Mesztegnyői Rétesfesztivál Mesztegnyői Erdei Vasút

A kétnapos helyi gasztronómiai 

fesztivál ideje alatt folyamatos 

kisvasutazási lehetőség a 

Búsvári madármegfigyelőig.15 

perces gyalogos séta után 

madármegfigyelés távcsővel.

Nagybajom-Mesztegnyő GPS: Észak 

46°30’28,8”  Kelet: 17°26’00,4” 

a mindenkori kisvasúti díjjal 

(www.sefag.hu/erdeivasut)
folyamatos szállítás mindkét napon Zilahi-Szabó Bence

85/329-312, 30/901-4268, e-

mail:erdeivasut@sefag.hu 

2016.07.28 20:30-23:30 Éjszakai túra csillaghullás-lessel Zselici Csillagpark

Zselici éjszakai túrára (5km) 

várjuk az érdeklődőket. A túra 

során megismerkedhetnek a 

nyári égbolt csillagképeivel és 

várjuk a Vízöntő csillagkép 

irányából érkező 

hullócsillagokat. 

 Találkozóhely: Csillagvizsgáló GPS: 

Észak 46°14'12" Kelet: 17°45'56" A 

Csillagvizsgáló a 67-sz. útról és 

Zselickisfalud felől is megközelíthető 

a Hotel Kardosfa felé haladva.

1000Ft/fő

A vezetett túrákra a korlátozott 

létszám miatt előzetes bejelentkezés 

szükséges. A túra eső vagy az utak 

járhatatlansága miatt elmaradhat.

Csillagpark recepció
82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

2016.08.01. 9:00 órától 08.05. 

14:00 óráig
"Erdőgazda" tábor gyerekeknek Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

5 napos tábor a sziágyi erdei 

iskolában, általános iskolás 

gyermekek részére. Gyalogos- és 

kerékpáros túrák a 

tanösvényeken.

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

részvételi díj, napi ötszöri 

étkezéssel: 19.500 Ft/fő

A korlátozott létszám miatt, a 

jelentkezés sorrendjében történik a 

visszaigazolás.

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu
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2016.08.11-12 22:00-23:00 (2 

este)
Éjszakai túra csillaghullás-lessel Zselici Csillagpark

Az augusztusi éjszakai égbolt fő 

látványossága a Perseida 

meteorraj. Az éjfélkor lenyugvó 

Hold fénye nem zavarja majd a 

látványt a maximum idején - 

óránként több tucat felvillanást 

láthatunk. Előtte zselici éjszakai 

túrán vehetnek részt az 

érdeklődők.  

 Találkozóhely: Csillagvizsgáló GPS: 

Észak 46°14'12" Kelet: 17°45'56" A 

Csillagvizsgáló a 67-sz. útról és 

Zselickisfalud felől is megközelíthető 

a Hotel Kardosfa felé haladva.

1000Ft/fő

A korlátozott létszám miatt előzetes 

bejelentkezés szükséges. Saját távcső 

nem feltétel, minden érdeklődőt 

szeretettel várnak.  

82/505180
82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

2016.08. 28. 10:00-16:00 A magyar fotográfia napja Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Ezen a napon a ünnepeljük a 

fotókulturális nemzeti örökség 

és a kortárs fotóművészet 

értékeit.A fényképezés, a 

valóság minél pontosabb 

rögzítésének igénye vitte a 

fényképezés művészetét előbbre. 

Szeretettel várjuk a fotózás 

kedvelőit!

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

900Ft/fő

A korlátozott létszám miatt, a 

jelentkezés sorrendjében történik a 

visszaigazolás.

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016.09.03 19:30-23:00 Szeptemberi csillagnéző túra Zselici Csillagpark

Zselici éjszakai túrára (5km) 

várjuk az érdeklődőket. A túra 

során megismerkedhetnek az 

éjszakai erdővel és az őszi 

égbolt csillagképeivel. A túra 

végén távcsöves bemutatót 

tartunk.

 Találkozóhely: Csillagvizsgáló GPS: 

Észak 46°14'12" Kelet: 17°45'56" A 

Csillagvizsgáló a 67-sz. útról és 

Zselickisfalud felől is megközelíthető 

a Hotel Kardosfa felé haladva.

1000Ft/fő

A vezetett túrákra a korlátozott 

létszám miatt előzetes bejelentkezés 

szükséges. A túra eső vagy az utak 

járhatatlansága miatt elmaradhat.

Csillagpark recepció
82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

2016. 09.05. 10:00-16:00
Évnyitó a Sziágyi Erdészeti 

Erdei Iskolában
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Új tanév kezdetén növény- és 

állatismeret felelevenítése, 

sportvetélkedők

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

900/Ft/fő
igény esetén egytál étel igényelhető 

1100 Ft/fő 
Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016.09.09. 14:00 órától  

09.11. 10:00 óráig (3 nap/2 

éjszaka)

Családi hétvége a Sziágyi 

Erdészeti Erdei Iskolában
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Őszi családi kirándulás, 

szarvasbőgés-hallgatás a Sziágyi 

Erdészeti Erdei Iskolában és 

környékén.

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

felnőtt: 6.350 Ft/fő/2 éj/3nap;  

gyermek: 4.350 Ft/fő/2 éj/3 

nap,

Igény esetén ebéd rendelhető. A 

korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016.09.10 (szombat) Távcsöves bemutató Zselici Csillagpark

A csillagvizsgáló távcsövei 

segítségével megtekinthetik a 

Hold felszínét, 

megismerkedhetnek a 

leglátványosabb 

csillaghalmazokkal, 

galaxisokkal. Az épület melletti 

teraszról az őszi égbolt 

csillagképeit is bemutatjuk.

Csillagvizsgáló GPS: Észak 46°14'12" 

Kelet: 17°45'56" A Csillagvizsgáló a 

67-sz. útról és Zselickisfalud felől is 

megközelíthető a Hotel Kardosfa felé 

haladva.

1000Ft/fő

A programra a korlátozott létszám 

miatt előzetes bejelentkezés 

szükséges. A programot csak derült 

időben tartjuk meg.

Csillagpark recepció
82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

2016.09. 23. 10:00-16:00 Nemzetközi hulladékgyűjtő nap Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Szemétgyűjtés az erdei iskola 

környékén, fogalmak tisztázása, 

szelektív hulladékgyűjtés 

fontossága. 

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

900 Ft/fő
Korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés szükséges.
Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016. 09.30. 12:00-16:00 A népmese napja Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Mesedálután óvodás gyerekek 

számára Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

900 Ft/rfő

A korlátozott létszám miatt, a 

jelentkezés sorrendjében történik a 

visszaigazolás.

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu
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2016.10.01 Előadások az űrkutatás hetén Zselici Csillagpark

Előadások gyerekeknek és 

felnőtteknek az űrkutatás 

történetéről, a kezdetektől a 

jelenkorig (pl. Rosetta, DAWN, 

Juno űrszondák eredményei)

 Találkozóhely: Csillagvizsgáló GPS: 

Észak 46°14'12" Kelet: 17°45'56" A 

Csillagvizsgáló a 67-sz. útról és 

Zselickisfalud felől is megközelíthető 

a Hotel Kardosfa felé haladva.

nappali program része

A programra a korlátozott létszám 

miatt előzetes bejelentkezés 

szükséges. 

Csillagpark recepció
82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

2016.10.01 18:30-22:00 Októberi csillagnéző túra Zselici Csillagpark

Zselici éjszakai túrára (5km) 

várjuk az érdeklődőket. A túra 

során megismerkedhetnek az 

éjszakai erdővel és az őszi 

égbolt csillagképeivel. A túra 

végén távcsöves bemutatót 

 Találkozóhely: Csillagvizsgáló GPS: 

Észak 46°14'12" Kelet: 17°45'56" A 

Csillagvizsgáló a 67-sz. útról és 

Zselickisfalud felől is megközelíthető 

a Hotel Kardosfa felé haladva.

1000Ft/fő

A vezetett túrákra a korlátozott 

létszám miatt előzetes bejelentkezés 

szükséges. A túra eső vagy az utak 

járhatatlansága miatt elmaradhat.

Csillagpark recepció
82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

2016. 10. 03-10.07. "Erdők Hete"  rendezvénye Mesztegnyői Erdei Vasút

Általános iskolás csoportok 

részére erdőgazdálkodással, 

természetismerettel, megújuló 

energiaforrásokkal, fenntartható 

fejlődéssel kapcsolatos 

előadások, gyakorlati bemutatók 

Nagybajom-Mesztegnyő GPS: Észak 

46°30’28,8”  Kelet: 17°26’00,4” 

a mindenkori kisvasúti díjjal 

(www.sefag.hu/erdeivasut)

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Zilahi-Szabó Bence

85/329-312, 30/901-4268, e-

mail:erdeivasut@sefag.hu 

www.sefag.hu/erdeivasut

2016.10.04 - 10.06 között 

naponta
Erdők hete a Csillagparkban Zselici Csillagpark

A Zselic földi és égi kincseivel 

ismertetjük meg az iskolai 

csoportokat. 

 Találkozóhely: Csillagvizsgáló GPS: 

Észak 46°14'12" Kelet: 17°45'56" A 

Csillagvizsgáló a 67-sz. útról és 

Zselickisfalud felől is megközelíthető 

a Hotel Kardosfa felé haladva.

meghívásos, ill. pályázatos

A programra csoportok, osztályok 

jeletkezését várjuk. Jó időben erdei 

túrára is megyünk.

Csillagpark recepció
82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

2016.10.07.  10:00 - 14:00
Az Állatok Világnapja a 

nagysalléri vadasparkban
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

 Vadaspark állatainak 

megfigyelése, a dámszarvas 

jellemzőinek megfigyelése, 

barcogás hallgatása az őszi 

erdőben

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

500 Ft/fő

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016.10.08 18:00-21:00 Távcsöves bemutató Zselici Csillagpark

A csillagvizsgáló távcsövei 

segítségével megtekinthetik a 

Hold felszínét, 

megismerkedhetnek a 

leglátványosabb 

csillaghalmazokkal, 

galaxisokkal. Az épület melletti 

teraszról az őszi égbolt 

csillagképeit is bemutatjuk.

Csillagvizsgáló GPS: Észak 46°14'12" 

Kelet: 17°45'56" A Csillagvizsgáló a 

67-sz. útról és Zselickisfalud felől is 

megközelíthető a Hotel Kardosfa felé 

haladva.

1000Ft/fő

A programra a korlátozott létszám 

miatt előzetes bejelentkezés 

szükséges. A programot csak derült 

időben tartjuk meg.

Csillagpark recepció
82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

2016. 10. 08.  10:00-16:00 Madárfigyelő világnap Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Erdei madarak megfigyelése az 

erdei iskola környékén, 

kerékpártúra Petesmalomba, 

vízimadarak megfigyelése.

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

1500 Ft/fő Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016.10.14. 10:00 - 16:00
Kreatív nap a Sziágyi Erdei 

Iskolában
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Az őszi erdei kirándulás során 

gyűjtött termésekből figurák, 

bábuk készítése, a nap 

zárásaként tábortűz, 

szalonnasütés szabadtűzön

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

900Ft/fő

igény esetén egytál étel igényelhető  

800 Ft/fő, A korlátozott létszám miatt 

előzetes bejelentkezés a program előtt 

min. 1 héttel. 

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016. 10.18-10.24 között 

naponta igény szerint 
Őszi szünetben kisvasutazás Mesztegnyői Erdei Vasút

Különvonat rendelési lehetőség 

az őszi iskolai szünet idején 

családok, baráti társaságok 

részére

Nagybajom-Mesztegnyő GPS: Észak 

46°30’28,8”  Kelet: 17°26’00,4” 

a mindenkori kisvasúti díjjal 

(www.sefag.hu/erdeivasut)

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Zilahi-Szabó Bence

85/329-312, 30/901-4268, e-

mail:erdeivasut@sefag.hu 

www.sefag.hu/erdeivasut

2016.10.22 18:00-22:00 Évzáró éjszakai túra Zselici Csillagpark

Zselici éjszakai túrára (5km) 

várjuk az érdeklődőket. A túra 

során megismerkedhetnek az 

éjszakai erdővel és az őszi 

égbolt csillagképeivel. A túra 

végén távcsöves bemutatót 

tartunk.

 Találkozóhely: Csillagvizsgáló GPS: 

Észak 46°14'12" Kelet: 17°45'56" A 

Csillagvizsgáló a 67-sz. útról és 

Zselickisfalud felől is megközelíthető 

a Hotel Kardosfa felé haladva.

1000Ft/fő

A vezetett túrákra a korlátozott 

létszám miatt előzetes bejelentkezés 

szükséges. A túra eső vagy az utak 

járhatatlansága miatt elmaradhat.

Csillagpark recepció
82/505-180 

info@zselicicsillagpark.hu

2016.10.22  10:00-14:00 "Az erdei vasút nyomában" Mesztegnyői Erdei Vasút

9 km-es túra a Boronka-melléki 

Tájvédelmi Körzetben, az erdei 

vasút soponyai szárnyvonala 

mentén. A helyszínre az erdei 

vasúttal juthatnak el a jelentkező 

turisták.

Nagybajom-Mesztegnyő GPS: Észak 

46°30’28,8”  Kelet: 17°26’00,4” 

a mindenkori kisvasúti díjjal 

(www.sefag.hu/erdeivasut)

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Zilahi-Szabó Bence

85/329-312, 30/901-4268, e-

mail:erdeivasut@sefag.hu  

www.sefag.hu/erdeivasut 
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2016.10.29  17:00-20:30 "Halloween" járat Mesztegnyői Erdei Vasút

A Mesztegnyői állomásról 

induló, töklámpásokkal 

kivilágított vonattal a Felsőkaki 

megállóig utazhatmak a 

jelentkezők, ahol közös 

tábortűzrakás, szalonnasütési 

lehetőség, forró tea várja a 

tisztelt Érdeklődőket. 

Visszaindulás kb. 20:00 órakor

Nagybajom-Mesztegnyő GPS: Észak 

46°30’28,8”  Kelet: 17°26’00,4” 

a mindenkori kisvasúti díjjal 

(www.sefag.hu/erdeivasut)

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Zilahi-Szabó Bence

85/329-312, 30/901-4268, e-

mail:erdeivasut@sefag.hu  

www.sefag.hu/erdeivasut 

2016. 10. 30. 10:00-16:00 Halloween Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Tökfaragás Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

900 Ft/fő Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016.11.04. 10:00-13:00

Egészségügyi előadás a 

"Tisztaság hónapjának" 

jegyében

Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Alapvető ismeretek átadása a 

higienikus életmódról, a 

tisztálkodással kapcsolatos 

teendőkről, a tisztítószerek 

áldásos szerepéről, de egyben 

környezetkárosító hatásáról.

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

500 Ft/fő

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016.11.18   9:00-13:00 "Rókaűzés" futóverseny Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

8 km-es futóverseny, 

"rókavadászat" felnőtt és 

gyermek versenyzőknek a 

Sziágyi Erdészeti Iskola 

környékén

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

nevezési díj: felnőtteknek 800 

Ft/fő, gyermekeknek: ingyenes

 Igény esetén egytál étel igényelhető 

1100 Ft/fő áron,  A korlátozott 

létszám miatt, előzetes bejelentkezés a 

program előtt min. 1 héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016.11.25  18:00 - 20:00
"Kalandra fel!" sakálok 

nyomában
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Éjszakai bátorságpróba a Sziágyi 

Erdészeti Erdei Iskola 

környékén található 

tanösvényeken, gyermekek 

számára, felnőttek kiséretében. 

Sakálok viselkedésének 

megfigyelése.

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

500 Ft/ffő

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016.12.04  10:00-12:00
Mikulás ünnepség a Sziágyi 

Erdészeti Erdei Iskolában
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Találkozás a Mikulással és 

Erdőtündérrel az erdei iskola 

környéki tanösvényeken. 

Mikulás dalok éneklése, 

versmondás óvodáskorú 

gyermekek részvételével

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

500Ft/fő

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016.12.06  9:00-12:00 "Mikulás-vonat" Mesztegnyői Erdei Vasút

Óvodás gyermekek 

kisvasutazása -óvónénik és 

szülők kiséretében - Felsőkak 

állomásig, ahol a picik az 

erdőből énekléssel, 

versmondással "kicsalogatják" a 

Mikulást. Édességgel teli 

zsákjával visszakíséri a 

gyermekeket Mesztegnyőig. A 

vidám énekléstől hangos 

vonaton a Télapó ajándékot 

osztogat a zsákjából.

Nagybajom-Mesztegnyő GPS: Észak 

46°30’28,8”  Kelet: 17°26’00,4” 

a mindenkori kisvasúti díjjal 

(www.sefag.hu/erdeivasut)  

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Zilahi-Szabó Bence

85/329-312, 30/901-4268, e-

mail:erdeivasut@sefag.hu  

www.sefag.hu/erdeivasut 

2016.12.09  10:00 - 16:00
Adventi készülődés a Sziágyi 

Erdészeti Erdei Iskolában 
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola

Adventi készülődés erdei iskolai 

kreatív foglalkozás keretében, az 

erdő adta termések 

felhasználásával.

Lábod-Rinyabesenyő-Sziágy puszta 

(Somogy megye) GPS: Észak: 

46°08'40" Kelet: 17°30'02.5"

1000 Ft/fő (alapanyag 

biztosításával)

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Mihály Bernadett

30/901-8620,     e-

mail:info@sziagyisuli.hu, 

www.sziagyisuli.hu

2016. 12.18-12.23 között 

naponta igény szerint
Téli szünetben kisvasutazás Mesztegnyői Erdei Vasút

Különvonat rendelési lehetőség 

a téli iskolai szünet idején 

családok, baráti társaságok 

részére

Nagybajom-Mesztegnyő GPS: Észak 

46°30’28,8”  Kelet: 17°26’00,4” 

a mindenkori kisvasúti díjjal 

(www.sefag.hu/erdeivasut)

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Zilahi-Szabó Bence

85/329-312, 30/901-4268, e-

mail:erdeivasut@sefag.hu  

www.sefag.hu/erdeivasut 

2016.12.31. 14:00-17:00

Óév búcsúztató a Mesztegnyői 

Erdei Vasút kisvonatával 

szilveszter délutánján

Mesztegnyői Erdei Vasút

Szilveszteri különvonat indul - 

előre bejelentkező baráti 

társaságok, érdeklődők részére - 

az év utolsó napjának 

délutánján.

Nagybajom-Mesztegnyő GPS: Észak 

46°30’28,8”  Kelet: 17°26’00,4” 

a mindenkori kisvasúti díjjal 

(www.sefag.hu/erdeivasut)

 A korlátozott létszám miatt, előzetes 

bejelentkezés a program előtt min. 1 

héttel

Zilahi-Szabó Bence

85/329-312, 30/901-4268, e-

mail:erdeivasut@sefag.hu  

www.sefag.hu/erdeivasut 


