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Halloween járat a Mesztegnyői Erdei Vasúton 
 

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: Mesztegnyői Erdei Vasút 

Időpont: 2019. 11. 02. 17 óra 

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, 30/5490-982, e-mail: erdeivasut@sefag.hu 

 

 

Színváltó természet – Sziágyi Erdészeti Erdei Iskolában 
 

Színes levelek, termések gyűjtése, kreatív foglalkozásokkal egybekötve. 

 

Helyszín: Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola 

Időpont: 2019. 11. 05. 09:00-15:00 óra 
Részvétel: 1200 Ft/fő. A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés a program előtt 

minimum 1 héttel. 

Információ: 30/901-8620, e-mail: info@sziagyisuli.hu 

Web: www.sziagyisuli.hu 

 

 

Kreatív nap az Erdők Háza Látogatóközpontban 
 

Különböző figurák, bábuk készítése. 

 

Helyszín, időpont: Erdők Háza Látogatóközpont 

Időpont: 2019. 11. 06. 10:00-11:30 óra 

Részvétel: Előzetes bejelentkezés a program előtt minimum 1 héttel. 

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

Web: www.somogyierdokhaza.hu 

 

 

Téli gyerekprogram a Zselici Csillagvizsgálóban 
 

A planetáriumban a téli égbolt csillagképeivel és a most látható bolygókkal ismerkedhetnek 

meg. Utána kézműves foglalkozáson apró ajándékokat, díszeket készítenek - és közben a téli 

erdőről beszélgetnek. ;) 

 

Helyszín: Zselici Csillagpark 

Időpont: 2019.11.10. 9:15-11:15 óra 
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Részvétel: Gyerekeknek: 800 Ft/fő, kísérőknek: családonként egy főnek ingyenes, további 

személyeknek 300 Ft/fő. A programot nagyobb óvodásoknak és alsósoknak ajánljuk. Kérjük, 

jelezzék részvételi szándékukat, hogy mindenkinek elő tudjuk készíteni a szükséges 

alapanyagokat és eszközök! 

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 

Web: www.zselicicsillagpark.hu 

 

 

Merkúr átvonulás megfigyelése a Zselici Csillagparkban 
 

Szűrővel ellátott távcsöveink segítségével bemutatjuk a Nap korongja előtt elvonuló Markúr 

bolygót. Legutóbb 2016. május 9-én, legközelebb 2039-ben figyelhetjük meg ezt a jelenséget. 

 

Helyszín: Zselici Csillagpark 

Időpont: 2019.11.11. hétfő délután 

Részvétel: 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 

Web: www.zselicicsillagpark.hu 

 

 

Természetfilm vetítés az Erdők Háza Látogatóközpontban 
 

Filmvetítés a gombák érdekes világáról 

 
Helyszín, időpont: Erdők Háza Látogatóközpont 

Időpont: 2019. 11. 14. 14:00-15:30 óra 

Részvétel: Előzetes bejelentkezés a program előtt minimum 1 héttel. 

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

Web: www.somogyierdokhaza.hu 

 

 

Álomszuszékok- előadás a téli álmot alvó erdőlakókról a Sziágyi Erdészeti Erdei 
Iskolában 
 

Túra a Fekete Fa Tanösvényen. Az élővilág és a környezet egymásrautaltsága 

Erdővédelem (tűz, aszály, károsítók, vad). Az erdei melléktermékek jelentősége. 

 
Helyszín:Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola 

Időpont: 2019. 11.14. 09:00-15:00 óra 

Részvétel: 1200 Ft/fő. A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés a program előtt 

minimum 1 héttel. 

Információ: 30/901-8620, e-mail: info@sziagyisuli.hu 

Web: www.sziagyisuli.hu 

 

 

Népi hiedelmek nyomában – előadás az Erdők Háza Látogatóközpontban 
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Mikulástól  a halálmadárig, mindenre fény derül. Mese a régi babonákról, hiedelmekről. 

 
Helyszín, időpont: Erdők Háza Látogatóközpont 

Időpont: 2019. 11. 21.10:00-11:30 óra 

Részvétel: Előzetes bejelentkezés a program előtt minimum 1 héttel. 

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

Web: www.somogyierdokhaza.hu 

 

 

Avartaposó túra a Sziágyi Erdészeti Erdei Iskolában 
 

A fa, mint nyersanyag- szerepe a mindennapi életünkben.Erdő- és természetvédelem. Az erdő 

és az ember kapcsolata.Az erdei életközösség (erdei flóra és fauna).Az avartakaró vizsgálata, 

a humusz jelentősége. 

 

 

Helyszín: Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola 

Időpont: 2019. 11. 25. 09:00-15:00 óra 
Részvétel: 1200 Ft/fő. A korlátozott létszám miatt, előzetes bejelentkezés a program előtt 

minimum 1 héttel. 

Információ: 30/901-8620, e-mail: info@sziagyisuli.hu 

Web: www.sziagyisuli.hu 
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