2022. március
KÖSZÖNTJÜK A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
HÍRLEVELÉBEN!
Barlangoljunk! Március a barlangok hónapja a magyar nemzeti parkokban. Jöjjön
velünk ismert és kevésbé ismert barlangok felfedezésére a Balaton-felvidékre!
Idén 25 éves nemzeti parkunk 6 barlangos programot állított össze az Önök
részére és márciustól újra indul barlangtúra a Szentgáli-kőlikba is.
A 80 éve védett Tapolcai-tavasbarlang városában rendezik meg március 6-án az
Ultrappolca nyílt futóversenyt és a 6 órás Ultrafutó Magyar Bajnokságot. A 80 km-t
elérő vagy megközelítő futókat különdíjban részesítjük. Futásra és szurkolásra fel!
Március bővelkedik természetvédelmi jeles napokban: március 3. a Vadvilág
Világnapja, március 10. a Beporzók Napja, 21-én van az Erdők Nemzetközi Napja,
22-én a Víz Világnapja és 27-én tartják a Föld Óráját.
Itt a tavasz, egész évben nyitva tartó látogatóhelyeink mellett a téli álmot alvó
bemutatóhelyeink is ébrednek és ismét tárt kapukkal várják a látogatókat. A
nyitvatartásokról és belépőjegy-árakról tájékozódjon a képre kattintva!

PROGRAMOK

Barlangoljunk! Geotúra az Alsó- Cuha-szurdok sziklavilágában
2022-03-05

"Barlangolós" geotúra-sorozatunk nyitó túrája március 5-én (szombat) 10 órakor
kezdődik a barlangok völgye néven is emlegetett Alsó-Cuha-szurdokban.
Bővebben

Barlangoljunk! Földrajzóra a Tapolcai-tavasbarlangban 202203_09-11

A Barlangok hónapja alkalmából március 9–11. időszakban (szerda–péntek)
szeretettel várjuk az iskolás csoportokat egy élvezetes földrajzórára a Tapolcaitavasbarlang Látogatóközpontba. A belépőjegyhez térítésmentesen adjuk az
interaktív földrajzórát az akció ideje alatti napokon. Bővebben

Barlangoljunk! Szentgáli tűzköves geotúra az ősember nyomában
2022-03-12

Március 12-én (szombat) 9 órakor a híres szentgáli tűzkő nyomába eredünk.
Impozáns sziklafalak, izgalmas földtani értékeket mutató kőfejtők, gyönyörű erdei
környezet, csodálatos kilátás, és mindenek előtt az őskori tűzkőbánya miatt
érdemes eljönni. Bővebben

Barlangoljunk! Barlangolós barangolás Bakonybél környékén
2022-03-19

"Barlangoljunk" tovább! Geotúra-sorozatunk következő túrájára március 19-én
(szombat) 10 órára várjuk az érdeklődőket Bakonybélbe, a Magas-Bakony
szívébe! Bővebben

Víz Világnapja - Kakukkvirág és hódleső túra 2022-03-19

Nézze meg velünk a hódok tevékenységének nyomait március 19-i (szombat)
túránk során a Kerka és a Cserta folyása mentén! Az egykori legelőn keresztül
sétálva, a Kerka partján láthatóvá válik a környékre jellemző ártéri ligeterdő és
talán a még nyíló tőzike, csillagvirág is.
Bővebben

Kockásliliom fotóstúra 2022-03-19

Szeretettel várjuk a fotózást kedvelő érdeklődőket március 19-én (szombat) 15.30
órakor térítésmentes kockásliliom túránkon! A túra időpontja változhat a virágzási
időtől és a terület vízelöntésétől függően!
Bővebben

Barlangoljunk! Kedvezményes látogatás a Csodabogyósbarlangban 2022-03-26

A "Barlangoljunk! – március a barlangok hónapja" rendezvény keretében várunk
minden érdeklődőt március 26-án (szombat) a Csodabogyós-barlang alaptúráján!
Kedvezményes térítéses túránkra előzetes jelentkezés szükséges.
Bővebben

Barlangoljunk! Barlangleső geotúra az Ördögárokban 2022-03-26

Március 26-án (szombat) idei barlangolós túra-sorozatunk legattraktívabb záró
helyszínén a barlangok valóságos paradicsomának kapuját nyitjuk meg, mely a
vadregényes Ördög-árokba vezet. Bővebben
A Bakony–Balaton UNESCO Geopark programjaiért kattintson IDE!

HÍREK

Balaton-felvidéki Nemzeti Parki Termékek a Dubaji
Világkiállításon

A Dubaji Világkiállítás 2021. október 1. és 2022. március 31. között kerül
megrendezésre Dubajban, az Egyesült Arab Emírségekben.
Bővebben

Folyamatosak a vizes élőhelyek védelmét szolgáló fejlesztések

Az elmúlt több mint 10 évben az Agrárminisztérium soha nem látott mértékben
valósított meg a vizes élőhelyek helyreállítására irányuló természetvédelmi
beruházásokat.
Bővebben

Szentgáli Tiszafás felmérése

Az utóbbi hetekben a hollók, ölyvek és sasok mellett a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság munkatársai is "repültek" a Bakony hegyei felett.
Bővebben

FELHÍVÁSOK

Felhívás – Letenye állattartó telep és gazdálkodási központ
üzemeltetése

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság az állami vagyonról szóló 2007. évi
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Bővebben
Álláshirdetés – informatikus
Álláshirdetés - tárlatvezető–csónakos
Álláshirdetés – traktoros és állatgondozó
Eladó körbála
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