2022. július
KÖSZÖNTJÜK A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
HÍRLEVELÉBEN
Jöjjenek el Tihanyba, július 3-ig még tart a Levendula Hetek 2022 programsorozat,
hétvégén még lehet szedni levendulát, meg lehet nézni a látványlepárlást és a filmet!
Keressék fel a közeli Balatonfüreden a júliusban egy éves fennállását ünneplő
Lóczy-barlang Látogatóközpontot! Júliustól a hét minden napján nyitva tart a KisBalaton Látogatóközpont és a Pannon Csillagda. Előreláthatóan a hónap végén
nyitja meg újra kapuit a Kotsy-vízimalom. Nemzeti Park igazgatóságunk idén is részt
vett a Kék Hullám Zászló strandértékelésen. A július 7-i díjátadón derül majd ki,
melyik strand kapja a Balaton Legzöldebb Strandja 2022. díjat és igazgatóságunk
további négy különdíját. Keressék fel kis-balatoni bemutatóhelyeinket és éljenek a
West of Balaton kedvezményekkel!

PROGRAMOK

E-kerékpár túra / Koloska körtúra 2022-07-05

Pattanjon fel velünk a kerékpárra július 5-én (kedd) és fedezze fel velünk a
Koloska körtúra útvonalát!
Bővebben

E-kerékpár túra / "Balaton Riviéra nagy kör" 2022-07-13

Július 13-án (szerda) 15 órakor jöjjön velünk kerékpározni Vörösberényen át
Szentkirályszabadjára, majd vissza Csopakra!
Bővebben

Művészetek Völgye 2022

Bővebben
Igazgatóságunk idén is vár a kapolcsi Faluházban!
Természetismereti játékok: minden nap (július 22–31.)
Geopark játszóház és Zöldcsiga Völgyismereti Játék: július 23–24., 30–31.
Geotúrák:
július 23. Bazaltbarangoló krátertavas geotúra Puláról
július 23. Tálodi szerzetesek nyomában geotúra Puláról
július 24.Geotúra Vulcanus isten gyöngyszemei mentén és az Almádi kolostor
rejtelmes világába
július 27. Hét forrás geotúra Kapolcsról
július 28. Tájséta Taliándörögd természeti és kultúrtörténeti kincsei között
július 30. Geotúra a Bondoróra
július 31. Geobotanikai túra Öcs térségében
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A magyar nemzeti parkok hete nyitórendezvényét Balatonfüreden
tartották

A magyar nemzeti parkok hete nyitórendezvényét a balatonfüredi Tagore sétányon
tartották. Az országos programsorozat során valamennyi nemzeti park bemutatta
tevékenységét, kínálatát, az adott régióra jellemző természeti, táji értékeit.Bővebben

Természetiskola minősítések átadása a Magyar Nemzeti Parkok
Hete 2022 megnyitóján, Balatonfüreden

A nemzeti park igazgatóságok környezeti nevelési tevékenységének szakmai
színvonala mindig példaértékű volt. Az egységes kínálatra vonatkozó igényekre és
a növekvő minőségbiztosítási elvárásokra válaszolva, az aktuális kérdéseket és
kihívásokat felvállaló új minősítési rendszer kidolgozása vált szükségessé.
Bővebben

Gyepeink megőrzéséért dolgozunk - Félidejéhez érkezett a
GRASSLAND-HU LIFE IP projekt a Balaton-felvidéki Nemzeti
Parkban

Félidejénél jár a 2019-ben kezdődött, nyolc évig tartó LIFE IP GRASSLAND-HU
országos lefedettségű projekt, amelynek megvalósításában a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság is aktív szerepet játszik.
Bővebben

Végveszélyben a végeken - A lápi tarkalepke Nyugat Zalában

Lezajlott a veszélyeztetett lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia) idei rajzása.
Bővebben

Néhány hete született gólyafiókát láttak el gyűrűvel Nován

Bővebben

Pro Natura 2022 – erdészeti és természetvédelmi szakembereket
díjaztak

Az Erdők Nemzetközi Napja és a Föld Napja alkalmából átadták a Pro-Natura
díjakat, emlékplaketteket, a Pro Silva Hungariae Díjakat, a Nadler Herbert Díjakat,
és a miniszeri elismerő okleveleket.
Bővebben

Nézze meg nemzeti parkunkat bemutató rövid videónkat az alábbi emblémára
kattintva!

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Ökoturisztikai és Környezeti-nevelési Osztály
Cím: 8229 Csopak, Kossuth u. 16. | Telefon: 06 87 555 291
E-mail: bfnp@bfnp.hu | Honlap: www.bfnp.hu

Facebook

YouTube

Weboldal

Leiratkozás

Minden jog fenntartva © 2020 Balaton-felvidéki Nemzeti Park

