
 

 
 

KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS ÖKOTURISZTIKAI KIÁLLÍTÁS 
 

LENGYEL-ANNAFÜRDŐ 

2012. MÁJUS 12-13. 
 

 

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel meghívjuk a 2012. május 12-13-án (szombat-vasárnap) Lengyel-Annafürdőn (Tolna megye) 

megrendezésre kerülő Környezeti nevelés és ökoturisztikai kiállításra, mely egyben az V. Dél-Dunántúli 

Régió Erdészeti Erdei Iskoláinak Nyílt Napja is. 

 

Május 12-én (szombaton) - a kiállítás első napján - a környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusok, 

szabadidő szervezők és osztályfőnökök jelentkezését várjuk elsősorban. A résztvevők az egyes 

bemutatkozó helyeken, gyönyörű erdei környezetben ismerhetik meg a dél-dunántúli régió erdészeti erdei 

iskoláit, tanösvényeit, valamint a mindennapos oktatásra épülő, minősített erdőpedagógiai, 

környezetvédelmi és szabadidős programkínálatait, továbbá táborozási lehetőségeket. 

 

Május 13-án (vasárnap) - a kiállítás második napján - az ökoturizmus iránt érdeklődő magánszemélyek, 

továbbá utazás- és rendezvényszervezők jelentkezését várjuk elsősorban. Az erdészeti erdei iskolák 

ökoturisztikai bemutatkozása mellet szeretnénk Önök elé tárni a Tolnai-hegyhát erdeinek és vizeinek 

növény- és állatvilágát, erdő- és vadgazdálkodását, kultúrtörténeti értékeit, illetve a környék nyújtotta 

kirándulási lehetőségeket. Szentkúti kunyhó-Ökoház látogatásával külön lehetőséget biztosítunk „zöld” 

technológiák és hagyományos életformák bemutatására is. 

 

A rendezvényen bemutatkozó erdészeti erdei iskolák: 

Turisztikai és Természetismereti Központ, Lengyel-Annafürdő, Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. 

Erdészeti Erdei Iskola, Pörböly, Gemenc Zrt. 

Kikerics és Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskolák, Sasrét ill. Árpádtető,  Mecseki Erdészeti Zrt. 

Sziágyi Erdei Iskola, SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Lábodi Vadászerdészete  

Erdészeti Erdei Iskola és Oktatási Központ, Somogyszob, Mocz és Társa Magánerdészet Kft.  

 

A részletes program és jelentkezési lap az alábbi helyről tölthető le:  

 

http://www.gyulajzrt.hu/kornyzetnevelesi_es_okoturisztikai_kiallitas 
 

A rendezvényen való részvétel ingyenes! Jelentkezési határidő: 2012. május 8! 

Csak regisztrált, és visszaigazolt jelentkezőket tudunk fogadni korlátozott létszámban! 

 

Információ: Szegedi Viktória, +36/30/9470-898, annafurdo@gyulajzrt.hu 

www.gyulajzrt.hu 

http://www.gyulajzrt.hu/kornyzetnevelesi_es_okoturisztikai_kiallitas
mailto:annafurdo@gyulajzrt.hu
http://www.gyulajzrt.hu/


 

 
KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS ÖKOTURISZTIKAI KIÁLLÍTÁS 

 

LENGYEL-ANNAFÜRDŐ 

2012. MÁJUS 12-13. 
 

Program (mindkét nap azonos tartalommal) 

 

10.00-10.30 Regisztráció 

 

10.30-11.00 Megnyitó -V. Dél-Dunántúli Régió Erdészeti Erdei Iskoláinak Nyílt Napja- az erdészeti erdei 

iskolák bemutatása 

 

11.00-13.00 Fakultatív programok. 

A) Szakvezetett gyalogos erdei túra a Hunyor tanösvényen, ahol Annafürdő növény és 

állatvilágát mutatja be a vadaspark, kilátó és pihenőtó érintésével. A tónál vízminőség 

vizsgálat bemutatása. Hossza kb. 2,5 km. 

B) Kerékpáros túra az Szentkúti kunyhó-Ökoházhoz (6km), ahol a régi vályog építészetet és a 

legújabb „zöld” technológiákat (napelem, szélerőgép, stb.) ötvözi a felújított, skanzen jellegű 

épület. A helyszínen a hagyományos paraszti gazdálkodást és életet mutatjuk be. Régi magyar 

háziállatokkal és gyümölcsfajtákkal is megismerkedhet. 

C) „Apponyiak nyomában” lovaskocsis túrán megismerkedhet a település értékeivel, 

múltjával. A túra az Apponyi kastélyt, kastélyparkot, óvoda múzeumot, templomot és a 

pincészetet érinti. 

 

13.00-14.00 Ebéd 

 

14.00-16.00 Lengyel-Annafürdő Erdei iskola-kulcsosház, vendégház és interaktív kiállítótermének 

megtekintése, közben fakultatív kézműves foglalkozások (fajátékok készítése, fafaragás, 

csuhévirág készítés) 

 

Egész nap folyamán a Dél-Dunántúli Régió Erdészeti Erdei Iskolák és Ökoturisztikai Központok kiállítása, 

konzultációs lehetőség a bemutatkozó standokon, továbbá a parkerdei létesítmények megtekintése.  

 

A programokra a jelentkezési lapokat beérkezés – visszaigazolás szerint fogadjuk el. Csak regisztrált és 

visszaigazolt jelentkezőket tudunk fogadni. Intézményenként max. két fő vehet részt térítésmentesen a 

rendezvényen! 

 

Információ, jelentkezés: Szegedi Viktória erdei iskola vezető, Tel: 30/9470-898, annafurdo@gyulajzrt.hu,  

Várjuk szeretettel rendezvényünkön! 

mailto:annafurdo@gyulajzrt.hu


 

 

Megközelíthetőség (áttekintő és parkerdei térkép mellékelve): 

Autóbusszal: Szekszárd, Bonyhád, Dombóvár irányából lehet megközelíteni Lengyel községet. A falu 

szélén lévő buszmegállónál leszállva, piros négyzet turistajelzést követve 10 perc sétával lehet eljutni 

Annafürdőre. 

Vonattal: Budapest-Pécs vasútvonalon haladva Kurd község vasútállomásán kell leszállni. Innen 

mikrobuszokkal visszük az érkezőket Lengyel-Annafürdőre. Jelentkezési lapon kérjük jelezzék, hogy melyik 

vonattal érkeznek, távoznak. 

Autóval érkezőknek a Lengyel-Kurd közötti kövesútra kell fordulni, majd Lengyel falu szélétől 500 m-re 

Kurd irányába haladva, jobbra, táblával jelezett irányba kell fordulni. 

GPS: 46.2317/18.2219 

 

 
 



 
 



 
 



JELENTKEZÉSI LAP 
 

Környezeti nevelés és ökoturisztikai kiállítás 

Lengyel-Annafürdő 

2012. május 12-13.  
 

Kérjük tegyen  x-et a megfelelő négyzetbe, vagy húzza alá a választási lehetőséget! 

 

Érkezés napja: MÁJUS 12. (SZOMBAT) : □                        MÁJUS 13. (VASÁRNAP): □ 

Honnan érkezik: INTÉZMÉNY: □                                         MAGÁNSZEMÉLY: □ 

Mivel érkezik: AUTÓ: □    AUTÓBUSZ: □           VONAT: □ (……….. ÓRA/PERC) 

 
Intézmény esetén: 
 

 

Intézmény neve:  

Intézmény címe:  

Telefon:  

E-mail  

 

 

RÉSZTVEVŐ: 
 

Név:  

Telefon:  E-mail  

Mely 
programon 
vesz részt? 

A) Hunyor tanösvény: □ 

B) Kerékpár túra az Ökoházhoz:  □ 
C) „Apponyiak nyomában” lovaskocsis túra:□ 

   

RÉSZTVEVŐ: 
 

Név:  

Telefon:  E-mail  

Mely 
programon 
vesz részt? 

A) Hunyor tanösvény: □ 

B) Kerékpár túra az Ökoházhoz:  □ 
C) „Apponyiak nyomában” lovaskocsis túra:□ 

 

 

A programokra a jelentkezési lapokat beérkezés – visszaigazolás szerint fogadjuk el. Csak regisztrált és 

visszaigazolt jelentkezőket tudunk fogadni. Jelentkezési lap letölthető: www.gyulajzrt.hu. Jelentkezési 

határidő: 2012.05.08. 

Információ, jelentkezés: Szegedi Viktória erdei iskola vezető 

E-mail: annafurdo@gyulajzrt.hu, 

Telefon: +36/30/9470-898 

Fax: +36/74/473-985 
 

 

Dátum: 2012……………. 
 

………………………….. 

aláírás 

http://www.gyulajzrt.hu/
mailto:annafurdo@gyulajzrt.hu
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