2022. szeptember
KÖSZÖNTJÜK A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
HÍRLEVELÉBEN!
Szeptemberben is várják a látogatókat bemutatóhelyeink. A Balaton-felvidéki
Nemzeti Park 25 éves jubileuma alkalmából igazgatóságunk különdíjakat ajánlott fel
a 9. Prevital Szőlőskör futóverseny és a Kis-Balaton Kör Futóverseny legjobbjainak.
Fotópályázatot

hirdettünk

„A

Hévízi-tó

átfogó

tóvédelmi

programjának

megvalósítása” KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 projekt keretében a Tavirózsa
Tanösvény természeti értékeiről, valamint az ember és a táj kapcsolatáról. 70 éve
védett a Tihanyi-félsziget, ennek alkalmából pedagógusoknak bemutatóprogramot
tartunk a Tihanyi Levendula Erdei Iskoláról szeptember 30-án. Bemutatóhelyeink
őszi nyitvatartásáról tájékozódjon az alábbi képre kattintva!

PROGRAMOK

Geobotanikai séta a Hévízi-tó körüli véderdőben 2022-09_02-30

Tündérrózsáktól az egzotikus halakig
Szeptember 2, 4, 6, 9, 13-án 16.30 órakor, szeptember 16, 18, 20, 25, 27, 30-án
16.00 órakor ingyenes séták indulnak a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
szervezésében, a „Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00050” című projekt keretében.
Bővebben

Vízitúra a Murán - gyakorlott evezősöknek 2022-09-10

Idei utolsó lehetőség, hogy természetvédelmi őreink vezetésével evezzen a
Murán! A túra szeptember 10-én (szombat) lesz, jelentkezés szeptember 3-ig.
Bővebben

Csarabos túra 2022-09-10

Fedezze fel velünk a Sümeg-Tapolcai-hát legváltozatosabb erdőtömbjének unikális
élőhelyeit, gyönyörködjön a lilásrózsaszín csarab-szőnyegben szeptember 10-én
(szombat)! A túra legalább 10 fő jelentkezése esetén indul, jelentkezni előző nap
délutánig lehet.
Bővebben

"Csemetétől a famatuzsálemig" őszi erdőtúra a Kerka mentén
2022-09-24

Várjuk az érdeklődőket szeptember 24-én (szombat) 9.00 órakor kezdődő
térítésmentes erdőtúránkra!
Bővebben

Geotúra a Szent György-hegyen a Tapolcai-tavasbarlang
látogatásával 2022-09-25

Szüretre időzített, barlanglátogatással egybekötött geotúránkon szeptember
25-én (vasárnap) élvezetes formában fedezhetjük fel a hajdan tüzes lávát ontó,
mára tüzes borokat termő szőlőheggyé szelídült vulkánunkat: a Szent Györgyhegyet. Bővebben

Kedvezményes látogatás a Csodabogyós-barlang
„születésnapján” 2022-09-29

Életre szóló élményben lesz része azoknak, akik szeptember 29-én (csütörtök)
kedvezményes jegyet váltanak ebbe a cseppet sem szokványos világba.Bővebben

Tihanyi Levendula Erdei Iskola - Bemutatóprogram 2022-09-30

70 éve védett a Tihanyi-félsziget – Mi történik a Tihanyi Levendula Erdei
Iskolában? – Bemutatóprogram, témanap a Tihanyi-félszigeten szeptember 30-án
(péntek) pedagógusok részére.
Bővebben

E-kerékpár túrák:
szeptember 3. Zádorvár-kör
szeptember 9. Balaton Riviéra nagy kör
szeptember 17. Koloska körtúra

Csopaki program:
szeptember 21. 25 éves a BfNP - Nyomozás a patak apró élőlényei után

HÍREK

A magyar agrárium a nehézségek idején is helytáll

A gazdák a rendkívüli nehéz körülmények között is elvégezték a rájuk bízott munkát,
amiért elismeréssel tartozunk, a szorgalmukból és kitartásukból pedig erőt
meríthetünk – jelentette ki Nagy István agrárminiszter az államalapítás és az
Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából átadott elismerések
kapcsán, csütörtökön, a Pesti Vigadóban. Bővebben

A Kis-Balaton Építő Tábor a természet szeretetére nevel

A környezeti nevelés szempontjából az állami erőfeszítés fontos, de önmagában
kevés, szükség van a helyi szakemberek támogatására, a civilek és a szakma
együttműködésére Bővebben

FELHÍVÁSOK

Fotópályázat: A Tavirózsa Tanösvény természeti értékei és ember
a tájban

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság fotópályázatot hirdet az alábbi két
kategóriában:
-

A

Tavirózsa

Tanösvény

természeti

- Ember a tájban, a Hévízi-tó körüli véderdőben
Bővebben
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