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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele             2015. augusztus 

 
 
 

HÍREK 
 
 
 

Elkezdıdött a denevérnász 
 
A denevérek násza nyár végén, ısz elején zajlik. A 
nászidıszakban gyakori jelenség, hogy a denevérek 
úgynevezett nászbarlangokat keresnek fel, amelyek 
késıbb telelıhelyül is szolgálhatnak. A Dunántúl egyik 
legjelentısebb nászbarlangja az Abaligeti-barlang. 
Több ezer denevér fordul meg itt augusztus végén, 
szeptember elején, tehát nagyobb az esély a sikeres 
párosodásra. A megtermékenyülés ısszel 
megtörténik, de a magzat fejlıdése a téli álom ideje 
alatt leáll, és csak a tavaszi ébredés után indul meg 
újra. Az egy, esetleg kettı kölyök május végén, június 
elején születik meg a nyári szálláshelyen, és egy 
hónap után lesz önálló. 
 
 
 
 
 
 

Nyereményjáték az İs-Dráva Látogatóközpont vendégei számára 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság játékra 
invitál mindenkit, aki felkeresi az İs-Dráva 
Látogatóközpontot. A játék során egy kérdıívet kell 
kitölteni és leadni. A kérdések a Látogatóközpontra, a 
Dráva élıvilágára és az ıshonos magyar háziállatokra 
vonatkoznak. A helyesen válaszolók között egy 
értékes ajándékcsomagot sorsolunk ki. 
 
A válaszlapokat az İs-Dráva Látogatóközpont 
pénztárában kell leadni; a pályázat idıtartama: 2015. 
július 20. - szeptember 30. 
 
Sorsolás: 2015. október 1-jén. A nyertesek értesítése és az ajándékcsomagok eljuttatása postai úton 
történik. 
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Megemlékezés a mohácsi csata 489. évfordulóján 
 
Az 1526. augusztus 29-én lezajlott mohácsi csata helyszínén kialakított Mohácsi Nemzeti Emlékhely a 
magyar történelem egyik sorsdöntı csatájának, és itt elesett hıseinek állít emléket. A csata 
évfordulójának napján minden évben megemlékezı ünnepséget és koszorúzást tartunk a sírkertben, 
köztiszteletben álló méltóságok mondják el gondolataikat a mohácsi csata kapcsán. Idén Prof. Dr. 
Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora tartott megemlékezı beszédet. Bemutatták a 
Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott Mohácsi Nemzeti Emlékhely emlékérmet, valamint a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság vezetıi együttmőködési 
megállapodást írtak alá. A nap különleges eseménye volt az Emlékhely építésekor, 1976-ban 
segédkezı önkéntesek – egykori szocialista brigád tagok – köszöntése és megvendégelése. 
 
A Sátorhely határában megtalálható sírkert több mint 
1700 katona végsı nyughelye. A tömegsírok között II. 
Lajos király, Tomori Pál, Kanizsai Dorottya, Szulejmán 
szultán és sok-sok névtelen vitéz fából kifaragott 
szobrait, sírjeleit tekinthetik meg a látogatók. Az 
emlékhely kialakítása számos szimbólumot hordoz, 
amelyeket idegenvezetı segítségével ismerhetik meg 
az érdeklıdık. A Szent Koronát formázó impozáns 
kiállító- és kilátó épület Vadász György DLA Ybl-, 
Kossuth- és Steindl Imre-díjas építész tervei alapján 
készült. Több szinten ad helyet kiállításoknak, melyek között a korabeli fegyverek ugyanúgy 
megtalálhatóak, mint a technika XXI. századi színvonalának köszönhetı digitális terepasztal. A kupola 
formájú felsı szinten lévı kilátóból a vendégeknek lehetıségük nyílik a magasból megtekinteni a 
virágot formázó sírkertet. Az emlékhely egész évben várja a látogatókat: április 1-tıl október 23-ig 
naponta 9.00-18.00 óráig, október 24-tıl március 31-ig naponta 9.00-16.00 óráig. 
 
 
 

„Mohácsi Nemzeti Emlékhely” emlékérme 
 
 
A Magyar Nemzeti Bank – a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tiszteletére – „Mohácsi Nemzeti Emlékhely” 
megnevezéssel 2000 forintos címlető bronzpatinázott rézötvözető emlékérmét bocsátott ki. Az 
emlékérme a 2014-ben indult „Nemzeti Emlékhelyek” sorozat részeként jelent meg. 
 
Az emlékérme elılapján, a jobb oldali mezıben a 
Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen található 
szélcsengıs kopjafa részletének ábrázolása 
látható. Az ábrázolástól balra, fent, az emlékérme 
széléhez igazítva, két vízszintes sorban a „2000” 
értékjelzés és a „FORINT” felirat, lent, az 
emlékérme szélén, köriratban a 
„MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az 
ábrázolástól jobbra, fent, köriratban a „BP.” 
verdejel és a „2015” verési évszám olvasható. Az emlékérme hátlapján, a középmezıtıl kissé jobbra 
egy, a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen található kopjafa részletének ábrázolása látható. Az 
ábrázolástól balra a Mohácsi Nemzeti Emlékhely emblémája látható, az emlékérme szélén, köriratban 
a „MOHÁCSI NEMZETI EMLÉKHELY” felirat olvasható. Az ábrázolástól jobbra a nemzeti emlékhelyek 
emblémája látható, alatta, vízszintesen az „1526” évszám olvasható. Az emlékérme jobb alsó szélén 
Szabó Virág tervezımővész mesterjegye látható. Az emlékérme réz (90%) és cink (10%) ötvözetébıl 
készült, súlya 18,4 gramm, átmérıje 37 mm, széle recézett. Az emlékérmébıl 5000 darab készíthetı, 
bronzpatinázott kivitelben. 
 
A 2000 forint névértékő színesfém emlékérme a teljes készlet erejéig a névértékkel azonos áron 
vásárolható meg. A Magyar Pénzverı Zrt. forgalmazza az emlékérmét, amely 2015. augusztus 31-tıl 
megvásárolható a társaság érmeboltjában (V. ker. Budapest, Hold u. 17.), illetve a vállalat honlapján 
üzemeltetett webáruházban (http://penzvero.hu), ahol számos, korábban megjelent arany, ezüst és 
színesfém emlékérme is kapható. 
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Kedvezményes osztálykirándulási lehet ıségek 
 
A szeptemberben kezdıdı 2015/16-os tanév elsı két hónapjában kedvezményes osztálykirándulási 
lehetıségeket kínál a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. 
 
Az alábbiakban bemutatásra kerülı programokra 
történı jelentkezés esetén 20% kedvezményt 
biztosítunk az eredeti árból a diákcsoportoknak. 
 
A Kalandok Abaligeten  program résztvevıi 
megismerhetik az Abaligeti-barlang világát, a 
denevérek titokzatos életét. A diákok játékos 
formában tapasztalhatják meg, hogy a természetben 
milyen sok segítséget találhatnak a tájékozódásban. A 
barlang környékén tett túrán rácsodálkozhatnak a 
Mecsek természeti kincseinek változatosságára. 
 
A Pécsi osztálykirándulás: Tettye  címő programon 
igény szerint a Duna-Dráva Nemzeti Park vagy a 
Mecsek élıvilágának megismerése után felfedezı körútra indulunk a Pintér-kert Arborétumba, a 
Tettyei Mésztufa-barlangba, majd meggyızıdünk arról, hogy az idıjárás elırejelzése nem is olyan 
nagy ördöngısség, mint ahogy azt elsıre gondolnánk! 
 
A Játszva tanulás a nemzeti parkban  (Béda-Karapancsa, Kölked) programon a diákok 
megismerhetik az ártér élıvilágát, az itt élı gólyákat, valamint megbizonyosodhatnak arról, hogy az 
árvíz a természet szempontjából egyáltalán nem káros, sıt éppen ez a létfeltétele az itteni 
élıvilágnak. 
 
A programok részletes leírásai elérhetıek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján: 
www.ddnp.hu 
 
 
 

PROGRAMAJÁNLÓ  
 
 
 

Totó kedvezményes belép ıért 
 
Keresse fel szeptember 4-6. között a Harkányi Szüreti Fesztiválon a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság standját, ahol munkatársaink természetismereti játékokkal, foglalkozásokkal, hasznos 
információkkal várnak minden érdeklıdıt! Töltse ki a Dráva mentérıl és az Ormánságról összeállított 
totónkat! A felnıtteknek könnyő, a gyerekeknek még könnyebb kérdésekre kell válaszolniuk. 
Garantált jutalom : a helyes megfejtık kedvezménykupont kapnak, melyet az İs-Dráva 
Látogatóközpontban 50 %-os belépıjegy megváltására lehet beváltani! 
 
 
 

Jöjjön könyvet olvasni a Pintér-kertbe – ingyen! 
 
Az UNESCO szeptember 8-át az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napjává nyilvánította 
1965-ben. A nap elnevezése hazánkban, mint az „Olvasás Világnapja” terjedt el, az elmúlt években 
több akciót szerveztek országszerte az olvasás népszerősítése kapcsán. 
 
A pécsi Pintér-kert Arborétum idén csatlakozik a kezdeményezéshez: szeretettel várunk mindenkit 
szeptember 8-án, nyugodt, csendes környezetbe könyvet olvasni! Aki könyvvel érkezik, ingyenesen 
léphet be az arborétumba , és akár több órán keresztül átadhatja magát az olvasás élményének a 
kert valamelyik padján ülve, árnyat adó fák tövében, madárcsicsergés hangjai mellett. 
Az Arborétum oldala: http://www.ddnp.hu/pinter-kert 
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A Tettyei Mésztufabánya 
 
Rendhagyó, humoros idegenvezetés a Tettyei Mésztufa-barlangban, ahol kiderül, hogy a 
turistaattrakcióként számon tartott természeti képzıdmény valójában egy titkos föld alatti kıbánya. 
Közremőködik az üzemvezetı, a geológus és a bányamérnök – játsszák a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság munkatársai. 
Idıpont: 2015. szeptember 20. vasárnap, 15.00; a program idıtartama 50 perc. 
Részvételi díj: a barlangi belépı ára. Elızetes jelentkezés szükséges: tel.: 72/211-830, 30/580-3424. 
 
 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2015. 
szeptemberben és október elején 
 
 
Szeptember 1.: DDNP Klub 
Bécstıl a Fekete-tengerig a Duna mentén – Komlós Attila diavetítéses elıadása 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
 
 
Szeptember 4.: Madárgy őrőzési bemutató 
A program során a résztvevık a madárgyőrőzés jelentıségével, módszereivel ismerkedhetnek meg, 
és számos érdekességet hallhatnak madárfajainkról is. Helyszín: İs-Dráva Látogatóközpont, 
Szaporca. Idıpont: 9.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 4-5 km, 3-4 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Szeptember 8.: Rejtett világok 
Ami a szem számára láthatatlan: Élılények a mikroszkóp alatt – Rózsa Anita diavetítéses elıadása 
Az elıadás-sorozat rejtett, titkos világokat tár fel, amelyek az emberi szem számára láthatatlanok, 
mégis számtalan csodát rejtenek. 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
 
 
Szeptember 9.: ABC-séta a Pintér-kertben 
A foglalkozás során a kisiskolások megismerhetik, illetve átismételhetik az ABC betőit a Pintér-keti 
fajok segítségével. 
Helyszín, idıpont: Pintér-kert Arborétum, 10.00 óra. 
A program idıtartama: 1 óra, a részvételi díj: 300 Ft/fı. 
 
 
Szeptember 12.: A víz nyomában túra 
A Dráva élıvilága tanösvényen sétálva a résztvevık szakvezetés keretében ismerkedhetnek meg a 
Dráva és árterének különleges élıvilágával. 
Helyszín: İs-Dráva Látogatóközpont, Szaporca 
Idıpont: 10.00 óra. A túra hossza, idıtartama: 4-5 km, 3-4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Szeptember 16.: Kis tudós – kis természetvéd ı programsorozat 
A foglalkozáson érdekes és egyszerő biológiai kísérleteket végezhetnek el a gyerekek. A természet 
jelenik meg egy-egy parányi kémcsıben. 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra. 
A program idıtartama: 1,5 óra, a részvételi díj: 300 Ft/fı. 
 
 
Szeptember 23.: Nemzetközi hulladékgy őjtı nap 
A program során a résztvevık megismerhetik a szelektív hulladékgyőjtés fontosságát, és 
megismerhetik ıseink hulladékgazdálkodási módszereit is. 
Helyszín: İs-Dráva Látogatóközpont, Szaporca 
Idıpont: 10.00 óra. A program idıtartama: 2-3 óra, a programon való részvétel ingyenes. 
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Szeptember 26.: "Jakab-hegy a régész szemével" 
Túra a számtalan régészeti érdekességet tartogató Jakab-hegyre – Jelvénygyőjtı túra 
A túra elsı részében az egyedülálló geológiai értéket jelentı hegy bemutatására kerül sor. A déli 
hegyoldal letörpült, girbe-gurba fái mesebeli környezetet kölcsönöznek a meredek kaptatókkal 
nehezített kirándulásnak, melynek a végén megpihenést kínál a látványos kilátást biztosító Zsongorkı 
kilátó. A túra során több olyan állomás is beiktatásra kerül, amelyekrıl szakavatott régész szakember 
segítségével sok érdekességet is megtudhatnak az érdeklıdık. 
Helyszín, idıpont: Kıvágószılıs, Lila akác vendéglı, 10.00 óra 
A túra hossza, idıtartama: 7 km, 5-6 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fı. 
 
 
Szeptember 26.: Lutra nyomában 
A Béda-Karapancsán található Boki-Duna holtág az 1800-as években főzıdött le a Dunáról. Hatalmas 
nádasaival és mély, tiszta vizével, tündérrózsa telepeivel gyönyörő látvány. Az ártéri élet fontos eleme 
volt a halászat évszázadokon keresztül. Ennek hangulatát és tárgyi emlékeit örökíthetjük meg a 
fényképezıgépünk segítségével. 
Helyszín, idıpont: Boki-Duna, Erdıfőn haladva 1,5km-re (GPS: N45.900000E18.780000) 10.00 óra 
A program idıtartama: 3 óra, a részvételi díj: 500Ft/fı. 
 
 
Október 1.: Id ısek Világnapja a Pintér-kert Arborétumban 
A látogatók szakvezetı kíséretével ismerhetik meg a kert életének sajátosságait, az ısz színeiben 
pompázó növényvilágot. A szépen gondozott kertben számos növényfaj ebben az idıszakban 
látványos, többek között a szúrós csodabogyó, a pirítógyökér, a fehér tündérrózsa és a májvirág 
levele, a naspolya, a birs és a hólyagfa termése. 
Helyszín, idıpont: Pécs, Pintér-kert Arborétum, 10.00 és 14.00 óra. 
Részvételi díj: 400 Ft/fı, nyugdíjasoknak igazolvánnyal ingyenes. 
 
 
Október 6.: DDNP Klub 
Szársomlyó – Dudás György diavetítéses elıadása 
Helyszín, idıpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program. 
 
 
A programokon mindenki saját felelısségére vesz részt. A résztvevık tudomásul veszik, hogy a 
programon kép-, illetve videofelvétel készülhet. A részvevık a programon való részvételükkel 
hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és annak a DDNPI weboldalaira és Facebook 
oldalaira történı feltöltéséhez, valamint a DDNPI kommunikációjához, marketingjéhez történı idıbeli 
korlátozás nélküli felhasználásához. 
 
 

A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG BEMUTATÓHELYEI  
 
 
Pécs, Pintér-kert Arborétum I Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang I Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum 
İs-Dráva Látogatóközpont I İs-Dráva Látogatóközpont I Mohácsi Nemzeti Emlékhely I Kölked, Fehér 
Gólya Múzeum I Boki-Duna, halászati bemutatóhely I Barcs-Drávaszentes, Dráva Kapu 
Bemutatóközpont I Szársomlyó I Nagyharsányi Szoborpark I Zselici Csillagoségbolt-park: Éjszakai 
túrák igény szerint 

 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály  

7625 Pécs, Tettye tér 9.  
Tel.: 72/518-221, 72/518-222  

E-mail: wodtke@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu  
www.ddnp.hu  

 
Köszönjük, hogy meggondolja, kinyomtassa-e papírra ezt a levelet. 

 
Amennyiben Ön nem kíván a továbbiakban hírlevelet kapni a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságtól, 
kérjük jelezze ezt számunkra "Hírlevél leiratkozás" tárgyú e-mailben! Köszönjük! 


