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2018. október …: „Erdők Hete” országos rendezvénysorozat 
Általános iskolások részére erdőgazdálkodással, természetismerettel, megújuló 
energiaforrásokkal, fenntartható fejlődéssel, stb. kapcsolatos előadások tartása a kisvasút 
egyes állomáshelyein. Gyakorlati bemutató, majd játékos tesztek, feladatlapok kitöltése 
színesíti az egész napos programot. 
Helyszín, időpont: Mesztegnyői Erdei Vasút, 10 órától 
Részvétel: a mindenkori kisvasúti díjjal (www.sefag.hu/erdeivasut); A korlátozott létszám 
miatt, előzetes bejelentkezés a program előtt min. 1 héttel. 
Információ: Zilahi-Szabó Bence; 85/329-312, 30/901-4268, e-mail: erdeivasut@sefag.hu  
 
2018. október 2-4. Erdők heti programok - vezetett túrák a Zselicben 
Az Erdők hetén iskolás csoportoknak mutatjuk be a zselici erdő növény- és állatvilágát 4 
kilométeres túránkon. 
Helyszín, időpont: Zselici Csillagpark; napközben 
Részvétel: Ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Előzetes bejelentkezés szükséges a program 
előtt. A program esős időben, ill. az utak járhatatlansága miatt elmaradhat. 
Információ: Csillagpark recepció; tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu  
 
2018. október 2.: Környezetbarátságtól a Natúr Art-ig 
Kiállítás megnyitó Ferencné Fogarasi Éva natúrmontázs alkotásaiból.. 
Helyszín, időpont: Erdők Háza Látogatóközpont, 16 órától 
Részvétel: Ingyenes 
Információ: Erdők Háza recepció; tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu  
 
2018. október 4.: "Erdők Hete"  rendezvénye 
Vezetett séták az arborétumban, kézműves foglalkozás, íjászat, légpuska lövészet, ismerkedés 
az erdő élővilágával. 
Helyszín, időpont: Deseda Kalanderdő, 9 órától 13 óráig 
Részvétel: Ingyenes. A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés a program előtt 2 
héttel. 
Információ: Kucséber Violetta; 30/253 - 4633; kucseber.violetta@sefag.hu  
 
2018. október 4.: Erdők Hete rendezvény - "Növekvő erdők Magyarországon 
Hogyan növelik az erdészek hazánk erdőterületeinek nagyságát - ismeretátadó interaktív 
foglalkozás gyerekeknek. 
Helyszín, időpont: Erdők Háza Látogatóközpont; 10 órától 12 óráig 
Részvétel: Ingyenes. Óvodás- és általános iskolás csoportok részvételével. 
Információ: Erdők Háza recepció; tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu  
 
2018. október 4.: Az állatok világnapja 
Kerékpáros túra a Nagysalléri Vadasparkhoz, közben vadles. 
Helyszín, időpont: Nagysalléri Vadaspark, egész nap. 
Részvétel: 1000/Ft/fő/nap; A korlátozott létszám miatt, a jelentkezés sorrendjében történik a 
visszaigazolás. 
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Információ: Mihály Bernadett; 30/901-8620, e-mail: info@sziagyisuli.hu, 
www.sziagyisuli.hu  
 
2018. október 5.: Legendák földjén 
Scmall Rafael élménybeszámolója a namíbiai kalandjáról. 
Helyszín, időpont: Erdők Háza Látogatóközpont; 16:30-tól 
Részvétel: Ingyenes. 
Információ: Erdők Háza recepció; tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 
 
2018. október 6.: Októberi éjszakai túra 
A 2018-as év utolsó éjszakai túráján megismerkedhetnek Magyarország egyik legtisztább, 
fényszennyezéstől majdnem mentes csillagos égboltjával, az őszi csillagképekkel, 
leglátványosabb objektumokkal. A túra kb. 5 kilométeres. A túra végén rövid távcsöves 
bemutató. 
Helyszín, időpont: Zselici Csillagpark; este 
Részvétel: 1600 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: Csillagpark recepció; tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu  
 
2018. október 8.: Vadgazdálkodás 
Barcogás a Sziágyi erdőben. És minden amit a dámszarvas nászidőszakáról tudni kell! 
Helyszín, időpont: Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola; 9 órától 16 óráig 
Részvétel: 1000/Ft/fő/nap; A korlátozott létszám miatt, a jelentkezés sorrendjében történik a 
visszaigazolás. 
Információ: Mihály Bernadett; 30/901-8620, e-mail: info@sziagyisuli.hu, 
www.sziagyisuli.hu 
 
2018. október 11.: Kreatív nap (kézműves foglalkozás), Az ősz kincsei 
Falevelekből, termésekből készítünk képeket/montázsokat. 
Helyszín, időpont: Erdők Háza Látogatóközpont; 10 órától 11:30-ig 
Részvétel: Anyagköltség - 200 Ft/fő; A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés 
szükséges a program előtt. 
Információ: Erdők Háza recepció; tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 
 
2018. október 13.: Erdei túra az őszi Zselicben 
Ismered a Zselicet, a fáit, gombáit, madarait, vadait? A őszi időszakban is tartunk vezetett 
erdei túrákat a Zselici Csillagparkban. A túrára jelentkezni emailben és telefonon is lehet. 
Várunk minden érdeklődőt! 
Helyszín, időpont: Zselici Csillagpark; napközben 
Részvétel: 900 Ft/felnőtt; 720 Ft/fő gyerekeknek, nyugdíjasoknak, pedagógusoknak 
(kedvezmények nélkül); Előzetes bejelentkezés szükséges a program előtt. A program esős 
időben, ill. az utak járhatatlansága miatt elmaradhat. 
Információ: Csillagpark recepció; tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu  
 
2018. október 17.: Dámbarcogás 
Barcogás a Sziágyi erdőben. És minden amit a dámszarvas nászidőszakáról tudni kell! 
Helyszín, időpont: Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola; 9 órától 16 óráig 
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Részvétel: 1000 Ft/fő/nap; A korlátozott létszám miatt, a jelentkezés sorrendjében történik a 
visszaigazolás. 
Információ: Mihály Bernadett; 30/901-8620, e-mail: info@sziagyisuli.hu, 
www.sziagyisuli.hu 
 
2018. október 18.: Természetfilmvetítés (A baglyok élete) 
Természetfilmek vetítése gyerekeknek állatokról, növényekről, hazánkról. A program hossza 
30-90 perc között. 
Helyszín, időpont: Erdők Háza Látogatóközpont; 14 órától 15:30-ig 
Részvétel: Ingyenes. Korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés szükséges. 
Információ: Erdők Háza recepció; tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 
 
2018. október 19.: Távcsöves bemutató és csillaghullás-les 
Pénteki távcsöves bemutatónk az Uránusz bolygó földközelségének idejéhez közel esik, 
megfigyelése ideális. A szabad ég alatt több látványos hullócsillagra számíthatunk, mert az 
Orionida meteorraj maximuma is közeli. 
Helyszín, időpont: Zselici Csillagpark; 19 órától 21 óráig 
Részvétel: 1600 Ft/fő; A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés szükséges a 
program előtt. Borult időben planetáriumi programot tartunk. 
Információ: Csillagpark recepció; tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu 
 
2018. október 20.: Erdei túra az őszi Zselicben 
Ismered a Zselicet, a fáit, gombáit, madarait, vadait? A őszi időszakban is tartunk vezetett 
erdei túrákat a Zselici Csillagparkban. A túrára jelentkezni emailben és telefonon is lehet. 
Várunk minden érdeklődőt! 
Helyszín, időpont: Zselici Csillagpark; napközben 
Részvétel: 900 Ft/felnőtt; 720 Ft/fő gyerekeknek, nyugdíjasoknak, pedagógusoknak 
(kedvezmények nélkül); Előzetes bejelentkezés szükséges a program előtt. A program esős 
időben, ill. az utak járhatatlansága miatt elmaradhat. 
Információ: Csillagpark recepció; tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu  
 
2018. október 20.: Az erdei vasút nyomában” túra és kisvasutazás 
A mesztegnyői állomásról a résztvevők kisvasúttal indulnak a Boronka-melléki Tájvédelmi 
Körzetbe. A volt soponyai szárnyvonalnál leszállva gyalogosan folytatják útjukat. Az 
érdeklődők a hajdani erdei vasút töltésén haladva, útba ejtve a Busvári- madármegfigyelőt, 
megismerkednek a környező erdők, halastavak élővilágával. A túra résztvevőinek létszáma 
korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! 
Helyszín, időpont: Mesztegnyői Erdei Vasút; 10 órától 
Részvétel: a mindenkori kisvasúti díjjal (www.sefag.hu/erdeivasut); Túra hossza, időtartama: 
9 km, 5-6 óra; Gyülekező: 9:30;  A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés a 
program előtt min. 1 héttel. 
Információ: Zilahi-Szabó Bence; 85/329-312, 30/901-4268, e-mail: erdeivasut@sefag.hu 
 
2018. október 24.: Dámbarcogás 
Barcogás a Sziágyi erdőben. És minden amit a dámszarvas nászidőszakáról tudni kell! 
Helyszín, időpont: Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola; 9 órától 16 óráig 
Részvétel: 1000 Ft/fő/nap; A korlátozott létszám miatt, a jelentkezés sorrendjében történik a 
visszaigazolás. 
Információ: Mihály Bernadett; 30/901-8620, e-mail: info@sziagyisuli.hu, 
www.sziagyisuli.hu 

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



 
2018. október 25.: Szakmai nap (Őszi munkálatok az erdőben) 
Beszélgetés erdésszel az erdőben zajló őszi munkákról (ültetés). 
Helyszín, időpont: Erdők Háza Látogatóközpont; 10 órától 11:30-ig 
Részvétel: Ingyenes. Korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés szükséges. 
Információ: Erdők Háza recepció; tel: 82/505-176, email: info@somogyierdokhaza.hu 
 
2018. október 25.: Dámbarcogás 
Barcogás a Sziágyi erdőben. És minden amit a dámszarvas nászidőszakáról tudni kell! 
Helyszín, időpont: Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola; 9 órától 16 óráig 
Részvétel: 1000 Ft/fő/nap; A korlátozott létszám miatt, a jelentkezés sorrendjében történik a 
visszaigazolás. 
Információ: Mihály Bernadett; 30/901-8620, e-mail: info@sziagyisuli.hu, 
www.sziagyisuli.hu 
 
2018. október 26.  
Barcogás a Sziágyi erdőben. És minden amit a dámszarvas nászidőszakáról tudni kell! 
Helyszín, időpont: Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola; 9 órától 16 óráig 
Részvétel: 1000 Ft/fő/nap; A korlátozott létszám miatt, a jelentkezés sorrendjében történik a 
visszaigazolás. 
Információ: Mihály Bernadett; 30/901-8620, e-mail: info@sziagyisuli.hu, 
www.sziagyisuli.hu 
 
2018. október 26.: Távcsöves bemutató és planetáriumi program gyerekeknek 
A rövidített távcsöves bemutató során pár látványos égitestet mutatunk be, amit megelőzően a 
planetáriumban megismerkedünk a zselici csillagos égbolttal, a csillagképekkel. A 
planetáriumi programot filmvetítés zárja. A program teljes hossza kb. 1-1,5 óra, ebből kb. fél 
óra távcsöves program. 
Helyszín, időpont: Zselici Csillagpark; 18 órától 19:30-ig 
Részvétel: 1600 Ft/fő; Ezt a bemutatót 8-10 éves korig ajánljuk. A program regisztrációhoz 
kötött. Regisztrálni emailben és telefonon tudnak. Borult időben távcsöves bemutató helyett 
további planetáriumi filmet vetítünk. 
Információ: Csillagpark recepció; tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu  
 
2018. október 27.: Erdei túra az őszi Zselicben 
Ismered a Zselicet, a fáit, gombáit, madarait, vadait? A őszi időszakban is tartunk vezetett 
erdei túrákat a Zselici Csillagparkban. A túrára jelentkezni emailben és telefonon is lehet. 
Várunk minden érdeklődőt! 
Helyszín, időpont: Zselici Csillagpark; napközben 
Részvétel: 900 Ft/felnőtt; 720 Ft/fő gyerekeknek, nyugdíjasoknak, pedagógusoknak 
(kedvezmények nélkül); Előzetes bejelentkezés szükséges a program előtt. A program esős 
időben, ill. az utak járhatatlansága miatt elmaradhat. 
Információ: Csillagpark recepció; tel: 82/505-180, email: info@zselicicsillagpark.hu  
 
2018. október 27.: HALLOWEEN járat 
17 órakor indítunk vonatot Felsőkakra, ahol forró tea és tábortűz várja utasainkat. További 
program egy séta a kakpusztai temetőhöz, ahol gyertyagyújtással emlékezünk a falu egykori 
lakóira. Visszaúton megállunk az aknára lépett erdészek kopjafájánál ahol együtt elénekeljük 
az erdész himnuszt. 
Helyszín, időpont: Mesztegnyői Erdei Vasút; 17 órától 

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



Részvétel: a mindenkori kisvasúti díjjal (www.sefag.hu/erdeivasut); A korlátozott létszám 
miatt, előzetes bejelentkezés a program előtt min. 1 héttel. 
Információ: Zilahi-Szabó Bence; 85/329-312, 30/901-4268, e-mail: erdeivasut@sefag.hu 
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