2022. augusztus
KÖSZÖNTJÜK A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
HÍRLEVELÉBEN
Bemutatóhelyeink a nyár harmadik hónapjában is várják a látogatókat. Újra
megnyitotta kapuit a Kotsy-vízimalom Zalaszántón. A Berek Világa Látogatóközpont
Természetiskolája

rendszeresen

indítja

Berekjárás

és

Természetismereti

foglalkozás programjait. Az Év Balatoni Háza 2021 pályázat kapcsán a különdíjas
Lóczy-barlang Látogatóközpontban lesz megtekinthető a díjazottakat bemutató
kiállítás. Augusztus 6-án a Tési-fennsíkon, a szélmalmok közelében kerül
megrendezésre a Don Quijote Ultra & Run futóverseny, amelyre igazgatóságunk
különdíjakat ajánlott fel a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 25 éves, a Bakony–Balaton
Geopark és a Pannon Csillagda 10 éves jubileuma alkalmából. Látogatóhelyeink
nyitvatartásáról tájékozódjon az alábbi képre kattintva!

PROGRAMOK

Geobotanikai séta a Hévízi-tó körüli véderdőben 2022-08_03-30

Tündérrózsáktól az egzotikus halakig
Augusztus 3, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30. napokon ingyenes
séták indulnak a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében, a
„Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása, KEHOP-4.1.0-15-201600050” című projekt keretében. Bővebben

Családbarát mezítlábas geotúra barlangi bújócskával Fenyőfőn
2022-08-06

Augusztus 6-án (szombat) rendhagyó nyári kalandtúrára hívjuk a gyerekeket és
felnőtteket a Bakony egyik legérintetlenebb részének élményszintű felfedezésére!
Térítéses program, előzetes jelentkezés szükséges. Bővebben

CSILLAGPOR(TYA) – Az augusztusi csillaghullás megfigyelése
2022-08_11-13

Augusztus 11-13-án (csütörtök-szombat) idén is megtartjuk a Csillagpor(tya)-t, ahol
a Pannon Csillagda csillagászai mesélnek a hullócsillagok jelenségének hátteréről,
a kapcsolódó babonákról. Térítéses program, előzetes jelentkezés szükséges.
Bővebben

Geotúra a Balatonkenesei tátorjános TT-n és a balatonfőkajári
Somlyó-hegyen 2022-08-14

Tartson velünk augusztus 14-én (vasárnap) egy nyár végi "vitorlázásra" a
balatonfőkajári történelmi pincesor, egy ősrégi csillogó kőzetritkaság, és a kenesei
magaspart igéző balatoni panorámát kínáló kilátójába! Kultúrtörténeti és botanikai
ritkaságok is bemutatásra kerülnek ezen a geotúrán! Bővebben

25 éves a BfNP - Bivalynap a Kápolnapusztai
Bivalyrezervátumban 2022-08-27

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szeretettel várja az érdeklődőket
augusztus 27-én (szombat) Kápolnapusztára, a Bivalyrezervátumba! Bővebben

Geotúra a várpalotai Hideg-völgy hetedhétországában 2022-08-27

Augusztus utolsó hétvégéjén 27-én (szombat) fedezzük fel együtt a várpalotai
Hideg-völgy hetedhétországát! Bővebben
E-kerékpár túrák:
augusztus 2. "Balaton Riviéra" nagy kör
augusztus 4. "Balaton Riviéra" kör a Köcsi-tóhoz
augusztus 11. Zádorvár-kör
augusztus 18. Dörgicse körtúra
augusztus 23. Koloska körtúra

Csopaki program:
augusztus 19. 25 éves a BfNP – Nyomozás a patak apró élőlényei után
A Bakony–Balaton UNESCO Geopark programjaiért kattintson IDE!

HÍREK

Új filmünk: Élő hidak, éltető tájak Dél-Zalában

Örömmel tesszük közzé, hogy Eco Bridge elnevezésű, magyar-horvát határon
átnyúló Interreg projektünk keretében elkészült új, közel fél órás filmünk, mely a
pályázatban

végzett

nagyszabású

természetvédelmi

kutatásokon

keresztül

igyekszik bemutatni a dél-zalai régió Natura 2000 területeit és a Mura-Dráva-Duna
Bioszféra-rezervátumot.
Bővebben

Programok a föld mélyétől a csillagos égig a Balaton-felvidéken

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park megalapításának 25 éves évfordulóját ünnepli. A
korábbi tájvédelmi körzetek összeolvadásából jött létre 1997-ben, a Balaton északi
partján a Tihanyi-félszigettől a Kis-Balatonig.
Bővebben

Újra látogatható a vízimalom Zalaszántón

Öt év zárvatartás után újranyitották a zalaszántói Kotsy-vízimalmot, amelyben a
különféle szerkezetek – köztük a malomkerék – működés közben is láthatók.
Bővebben

Átadták a Kék Hullám Zászló strandminősítés díjait - számos
"zöld" különdíjjal együtt

Idén Révfülöp adott otthont a Balatoni Szövetség díjátadó rendezvényének. A
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság idén is a "zöld" szempontokat vette
figyelembe különdíjainak odaítélésénél.
Bővebben

FELHÍVÁSOK
Felhívás - Letenye állattartó telep és gazdálkodási központ üzemeltetésére
(hi.: aug. 17.)
Álláshirdetés - telepvezető Zalavári állattartó telepre (hi.: aug. 26.)
Grassland-HU projekt - Gyepek titkai III. fotópályázat (hi.: aug. 31.)

Tekintse meg új filmünket – Élő hidak, éltető tájak Dél-Zalában – az alábbi képre
kattintva!
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