
 1 

 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele               2018. május 
 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 
 

Új szoborral gazdagodott a Pintér-kert Arborétum 
 
Május 15-én avatták fel a pécsi Pintér-kert Arborétumban Kígyós Sándor Madár című szobrát. A 
ceremónián beszédet mondott Dr. Kovács Orsolya művészettörténész, főmuzeológus és Závoczky 
Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója.  
 
Kígyós Sándor (1943-1984) pécsi szobrász-
művész és tanár Pécs városát számos köztéri 
alkotással gazdagította. A kezdetektől részt vett a 
villányi Szobrász Szimpozion és Akotótelep 
munkájában, amelynek részeként a Nagyharsányi 
Szoborparkban is alkotott. 
 
Madár című, 1970-ben készített szobra 
munkásságának korai szakaszában keletkezett, 
amikor szobrászi koncepciójára a visszafogott 
komponálás volt jellemző, és mesterséges, 
szintetikus formák megalkotása helyett leginkább 
az anyagokban rejlő belső erő, lehetőség és rejtett 
formakincs kibontása, megmutattatása vezérelte. 
 
Megalkotását követően a Madár a Nagyharsányi 
Szoborpark olyan helyén állott, ahol – méretéből is 
adódóan – a figyelem lassanként elkerülte, a 
növényzet eluralkodott körülötte, óvatlanság vagy 
vandál károkozás következtében felborult, s az 
évek során félig eltemetődött, bokrok nőtték be. 
 
Amikor a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
2012-ben a Nagyharsányi Szoborpark haszno-
sítására szerződést kötött, a Madár a kiállított 
szobrok között nem volt látható, azonban a terület 
gondozása során munkatársai nemrégiben 
rábukkantak. 
 
A DDNPI és Kígyós Sándor özvegye a szobrot a pécsi Pintér-kertbe szállíttatta, ahol restaurálása után 
az itt található állandó szoborbemutató részeként most újra felállította. A Madár mostantól léptékéhez, 
szellemiségéhez, az itt fellelhető többi, Nagyharsányban alkotott szobor művészi világához 
tökéletesen illeszkedő, természetes közegben és környezetben került újra közszemlére a pécsi 
polgárok és az idelátogatók örömére. 
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A Kikelet a természetben című rajzpályázat eredménye 
 

Kikelet a természetben címmel rajzpályázatot hirdetett óvodásoknak és általános iskolásoknak a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Dráva Kapu Bemutatóközpontja. A felhívásra összesen 802 
pályamű érkezett, az egyes kategóriák első helyezettjei a következő pályázók lettek: 
 
Óvodás kategória: I. helyezett: Jóvér Emma (Süni csoport, Pécs, Illyés Gyula Utcai Óvoda) 
 
Alsós kategória: I. helyezett: Denk Dominika, 2/b (Szigetvár, Istvánffy Miklós Általános Iskola) 
 
Felsős kategória: I. helyezett: Göbl Bettina, 8.osztály (Mórágyi Általános Iskola) 
 
Művészeti iskolák, grafika tanszakok:  
Alsós kategória: 
I. helyezett: Orsós Edina, 4. osztály (Overtones Művészeti Islola Marcali, Nagybajomi csoport) 
valamint Petrovics Csenge, 3. osztály (Siklós, Alapfokú Művészeti Iskola) 
 
Felsős kategória: 
I. helyezett: Bálint Petra, 6 osztály (Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola) 
 
Legaprólékosabb rajz díj: 
Dér Krisztina, 6. osztály (Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) 
 
Humoros rajz kategória: 
I. helyezett: Fridrich Anita 3.a (Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola) 
valamint Kiss Petronella, 7.a (Pécsi Meszesi Általános Iskola) 
 
A többi díjazott neve és alkotása megtekinthető az alábbi linkre kattintva: https://goo.gl/smhr6Y 
Gratulálunk a díjazottaknak! 

Jóvér Emma alkotása 
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A Föld Napja alkalmából meghirdetett természetvédelmi 
alkotópályázat eredményei 
 
A Pécsi Kulturális Központ és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság alkotói pályázatot hirdetett a 
Föld Napja (április 22.) alkalmából. Óvodás és iskolás gyerekek alkotásait vártuk az év vadvirága: a 
kornistárnics és/vagy az év madara: a vándorsólyom témákban. 
 
A pályázat eredményei: 
Óvodás korcsoport: I. Gyenes Berta, II. Holobrádi Gréta, III. Ughi Lilien 
Alsó tagozatos korcsoport: I. Gyenis Hanna, II-II. Rázsics Máté, Makra Maja, III. Schmidt Kamilla 
Felső tagozatos korcsoport: I. Kersák Viktória, II-II. Szántó Lili Anna, Magyar Hanga 
 
 
 

Fejlesztések a kölkedi Fehér Gólya Múzeumban 
 
Bemutatóhelyeinken lehetőségeinkhez mérten folyamatosan törekszünk arra, hogy megtörténjen a 
létesítmények folyamatos karbantartása, a kiszolgáló létesítmények igényekhez való igazítása. 
 
A Kölkedi Fehér Gólya Múzeum udvarán ennek jegyében a közelmúltban megtörtént a régi – esős 
időben csúszóssá váló és balesetveszélyes – tégla járda cseréje, csúszásmentes térkő burkolatot 
helyeztek el a bejárati kaputól a múzeum bejáratáig. Emellett új, fedett, zárható kerékpártároló is épült, 
mostantól a létesítményben kölcsönözhető biciklik így megfelelő módon helyezhetőek el. 
 
A fejlesztések a MOL támogatásával valósulhattak meg, amelyért ezúton is köszönetet mondunk. 
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KÖRNYEZETI NEVELÉS 
 
 

Két napközis tábor a nyáron 
 
Az idei nyár folyamán két napközis tábort szervez a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Pécsett, a 
Tettye Oktatási Központban. 
 
A Nyárkezdő napközis tábor június 25-29. között, a 
Kis természetvédők napközis tábora pedig július 30-
augusztus 3. között kerül megrendezésre. 
 
A táborokról részletes ismertető és jelentkezési lap a 
www.ddnp.hu oldalon érhető el. 
 
 
 
 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 
 

Kirándulási ajánlataink 2018-ban 
 
A nyári szezon közeledtével a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság frissítette turisztikai kínálatának 
összesített bemutatását. Az ajánlatok az igazgatóság teljes működési területére kiterjedően kínálnak a 
látogatók számára programlehetőségeket a túráktól a barlanglátogatáson át a látogatóközpontokban, 
bemutatóhelyeken igénybe vehető szolgáltatásokig, esetenként fél- vagy egész napos programtervet 
is felkínálva. Az ajánlatok elérhetőek a www.ddnp.hu címen, az Ajánlatok menüpontban. 
 
Ízelítő a kínálatból:  
Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet: szakvezetések az e-tanösvényeken 
Zselici Tájvédelmi Körzet: éjszakai csillagnéző túrák a Zselici Csillagoségbolt-parkban 
Halászati program és túra a Csombárdi-réten 
Madárlesen a Pacsmagi-tavak Természetvédelmi Területen 
Ősmaradványok nyomában a Villányi Templom-hegy Természetvédelmi Területen 
Túrák a Kelet- és a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzetben, „Mi az üveghuta?” 
Madarászat a Pintér-kert Arborétumban 
Halászati bemutató a Boki-Dunán 
Szakvezetéses túra lovaskocsival vagy gyalogosan a Nagypartosi tanösvényen 
Természetfotózás és kenutúrák a Gemencben 
Ismeretterjesztő programok, környezeti nevelési foglalkozások a Dráva Kapu Bemutatóközpontban 
Abaliget: „A barlang és ami fölötte van”, meditáció és hangséta az Abaligeti-barlangban 
Kalandtúra Orfűn, a Mészégető-források barlangjában 
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai 
2018. júniusban és július elején 
 
 
Június 2.: „Ragadozómadár-védelem Baranyában” – Magyar Nemzeti Parkok Hete 
Az MME Baranya Megyei Helyi Csoportjával közösen szervezett program a veszélyeztetett fajokra és 
élőhelyeik megőrzésére kívánja felhívni a figyelmet. A túra során vörös vércse költőládák 
ellenőrzésére is sor kerül. Helyszín, időpont: Szederkény, buszmegálló melletti parkoló, 10.00 óra, a 
túra hossza, időtartama: 5-6 km, 4-5 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő. 
 
 
Június 5.: Környezetvédelmi Világnap 
A környezetünk védelme a jövő legfontosabb kihívása, ezért ezen a napon az érdeklődő gyerekek és 
felnőttek gyakorlati példákon keresztül ismerkedhetnek meg a hulladék újrafelhasználási technikákkal. 
Helyszín, időpont: Ős-Dráva Látogatóközpont, 10.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra, a részvételi 
díj: 500 Ft/fő. 
 
 
Június 16.: A nyári éjszaka titokzatos hangjai a Barcsi Borókásban 
Hangulatos sétát tehetünk az éjszakai erdőben. Megismerhetjük a Barcsi Borókásban élő, csak 
éjszaka látható-hallható állatokat. Kis szerencsével hallhatunk lappantyút, aranysakált, 
macskabaglyot, békákat. 
A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/474-3591, 82/461-285 
Helyszín, időpont: Barcsi Borókás parkolója (6-os út 253 km-szelvény) 19.00 óra, a túra hossza 2-3 
km, időtartama 2-3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő. 
 
 
Június 23.: Az éjszaka lámpásai – szentjánosbogár túra 
Jelvénygyűjtő túra 
A nyári éjszaka leglátványosabb eseménye a szentjánosbogarak rajzása. Sajnos ezt a kevésbé ismert 
rovarcsaládot is egyre kevesebb helyen találhatjuk meg. A mezőgazdaságban, kertekben használt 
rovarirtó szerek egyre több helyen kipusztítják az éjszaka lámpásait.  Éjszakai túránk során ezeket a 
kevéssé ismert élőlényeket szeretnénk bemutatni. 
Helyszín, időpont: Szaporca, református templom, 21.00 óra. A túra hossza 6 km, időtartama 3-4 óra, 
a részvételi díj 500 Ft/fő. 
 
 
Június 24.: Szent Iván-éj a Tettyei Mésztufa-barlangban  
Európa számos vidékén még napjainkban is él a Szent Iván-éji tűzgyújtás szokása. E szokást 
megőrizve, Pécsett a Tettyei Mésztufa-barlang előtti téren 2018-ban is örömtüzet gyújtunk. 
Helyszín, időpont: Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang, 20.00 óra 
Részvételi díj: a belépőjegy ára 
 
 
Június 25-29.: Nyárkezdő Napközis Tábor a Tettye Oktatási Központban 
Értékes természetismereti programokkal kitöltött tábor várja az általános iskolás korú gyermekeket 
Pécsett, a Tettye Oktatási Központban. A terepi és foglalkoztató terembe tervezett foglalkozásokon, 
tematikus napok keretében ismerhetik meg a résztvevők a gyógynövényeket, a vizek apró lakóit, a 
madarak életét, az erdők titokzatos világát. Játékos feladatok, izgalmas vetélkedők várják a 
gyerekeket. Kirándulások és kézműves foglalkozások is színesítik a programot. 
Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Tettye Oktatási Központ, Pécs, Tettye tér 8. 
Időpont: hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óráig. Részletek: www.ddnp.hu 
 
 
Június 30.: Hódító hód kenutúra  
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna főága 
volt. 
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért előzetes bejelentkezés szükséges.  
Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. Helyszín: Baja - Vén-Duna, időpont: 9.00 óra, a túra hossza 8 km, 
időtartama 3 óra, a részvételi díj 1500 Ft/fő. 
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Június 30.: Éjszakai túra szentjánosbogarakkal 
A ránk boruló éjszakában kedvező körülmények esetén a szentjánosbogarak kíséretében 
ismerkedünk az éjszaka élővilágával, és csillagász segítségével az égbolt nyári látványosságairól is 
ismereteket szerezhetünk. A túra végén távcsöves megfigyelésre is lehetőség lesz. 
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459 
Helyszín: Bárdudvarnok, Bánya és Lipótfa közötti horgásztó (N46.273142 E17.669563), időpont: 
20.00 óra. A túra hossza 5-6 km, időtartama 3-4 óra, a részvételi díj 1000 Ft/fő. 
 
 
Július 7.: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán  
A résztvevők először kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külső-Béda 
mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e 
gyönyörű madarak életét. 
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! 
Tel.: 30/846-6020. 
Helyszín: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, időpont: 9.00 óra. A program időtartama 4 óra, a részvételi 
díj 2-14 éves korig 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett 2200 Ft/fő. 
 
 
Július 7.: Hódító hód kenutúra 
A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna főága 
volt. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes bejelentkezés 
szükséges. Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459. Helyszín: Baja - Vén-Duna, időpont: 9.00 óra, a túra 
hossza 8 km, időtartama 3 óra, a részvételi díj 1500 Ft/fő. 
 
 
A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a programon kép-, illetve 
videofelvétel készülhet. A részvevők a programon való részvételükkel hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és 
annak a DDNPI weboldalaira és Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, valamint a DDNPI kommunikációjához, 
marketingjéhez történő időbeli korlátozás nélküli felhasználásához. 
 
 
 
 

A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG BEMUTATÓHELYEI 
 

• Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum – http://www.ddnp.hu/abaliget 
• Boki-Duna, halászati bemutatóhely – http://www.ddnp.hu/boki-duna 
• Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes – http://www.ddnp.hu/drava-kapu 
• Fehér Gólya Múzeum, Kölked – http://www.ddnp.hu/feher-golya-muzeum 
• Mohácsi Nemzeti Emlékhely – http://www.ddnp.hu/mte 
• Nagyharsányi Szoborpark – http://www.ddnp.hu/szoborpark 
• Ős-Dráva Látogatóközpont, Szaporca – www.ddnp.hu/odlk 
• Pintér-kert Arborétum, Pécs – http://www.ddnp.hu/pinter-kert 
• Szársomlyó – http://www.ddnp.hu/szarsomlyo 
• Tettyei Mésztufa-barlang, Pécs – http://www.ddnp.hu/tettyei-mesztufa-barlang 

 
 

 
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! 


