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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele               2021. június 
 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 
 

Jubileum  
 
2021-ben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a Duna-Dráva Nemzeti Park. 
 
Az évforduló alkalmából idén számos akciót, játékot hirdetünk meg, 
visszatekintünk az elmúlt két és fél évtized eseményeire. Honlapunkon részletes 
tájékoztatást adunk aktuális, a jubileumhoz kapcsolódóan meghirdetett 
akcióinkról: https://ddnp.hu/igazgatosag/jubileum 
 
 
 

HÍREK 
 
 

Rangos elismerés a Mohácsi Nemzeti Emlékhelynek 
 
Az Év Emlékhelye zsűri döntése alapján 2021-ben az Év Emlékhelye Díjat a Mohácsi Nemzeti 
Emlékhely kapta. A 2020-ban alapított díjat a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság részére az 
Emlékhelyek napján, a Fiumei úti Sírkertben tartott központi ünnepség keretében adta át Harrach 
Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke. 
 
A Mohácsi Nemzeti Emlékhely 1976-os 
megalapítása óta egy méltóságot sugárzó, a 
„nemzeti temető” eszméjét kifejező alkotás, 
amely a helyi és az országos emlékezetben ma 
is élőnek számít. Kisebb kitérők után a Mohácsi 
Nemzeti Emlékhely 28 éve van a magyar állami 
természetvédelem kezelésében és a Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
fenntartásában. 2011 decemberében a nemzeti 
emlékhelyekről szóló kormányrendelet 
megalkotása után elsőként az országban itt 
avatták fel az emlékhelyet jelző sztélét. A 
Nemzeti Emlékhely még ugyanabban évben 
bővült a szent koronát formázó 
látogatóközponttal is. 
 
(Kép: A díjat Harrach Péter és Móczár Gábor, a NÖRI főigazgatója adta át Závoczky Szabolcsnak, a 
Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatójának. Forrás: NÖRI) 
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A Mohácsi Nemzeti Emlékhely teljes megújítását tervezzük a 2026-
ig terjedő időszakban a Mohács 500 program keretében 
 
A Mohács 500 program egyik legfontosabb helyszíne értelemszerűen a Mohácsi Nemzeti Emlékhely 
lesz, ezért időben el kell kezdenünk a felkészülést, hogy kegyelettel és méltósággal emlékezzünk meg 
történelmünk e sorsfordító eseményére. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság – mint a Mohácsi 
Nemzeti Emlékhely fenntartója – kiemelt feladatának tartja a területén fekvő történelmi emlékek 
megőrzését és örökségének ápolását. 
 
1976 óta minden év augusztus 29-én a Mohácsi Nemzeti Emlékhely sírkertjében főhajtással, 
koszorúzással, valamint közös imádsággal emlékezünk a mohácsi síkon elhunytakra. Az Emlékhelyen 
az egész éves nyitva tartás során sok ezer látogató ismeri meg a magyar és közép-európai 
történelemben meghatározó szerepet játszó csata történetét, annak előzményeit és következményeit. 
A következő évek összehangolt munkáinak fókuszában ezért az Emlékhelyen található tömegsírok 
feltárása, a csata előzményeinek, eseménytörténetének és következményeinek jobb megismerése, és 
egy méltó, saját erejéből hosszútávon fenntartható intézmény kialakítása áll, amely képes betölteni 
legfontosabb feladatát: a kegyeleti megemlékezést, az ismeretterjesztést és a magyar történelmi 
identitás alakítását. Ennek keretében tervezzük az Emlékhely teljes megújítását, a tömegsírban feltárt 
hősök számára nemzeti sírkert kialakítását kápolnával és keresztény szimbólumokkal. Továbbá egy 
1500-2000 négyzetméteres kiállítótérrel is bővülhet az Emlékhely. 
 
 
Kiállítótér, hősi sírkert, kápolna 
 
A Mohács 500 emlékév kiemelt, megrendítő eseménye a kiemelt csontvázak méltó újratemetése lesz. 
 
Az 1976-ban átadott, mára azonban elavult és erősen leromlott állapotú térszint alatti, árkádos 
épületet kibővítve új, interaktív kiállítótereket alakítanánk ki, mintegy 1500-2000 négyzetméteren. A 
kiállítóterekben látható lesz történelmi, régészeti, antropológiai, egyháztörténeti kiállítás a 
legmodernebb interaktív elemek felhasználásával. A tömegsírokból kikerült, egy személyhez 
tartozónak minősített csontok az Emlékhely területén kialakított, rendezett temetőben nyerhetnének 
végső, méltó elhelyezést. Az így kialakított sírkert központi helyén egy kápolna felépítését tervezzük, 
amely alkalmas lenne az elmélyülésre, emlékezésre, imádkozásra. 
 
Mindennek az Emlékhely egészének megújulásával összhangban, a teljes koncepcióba illeszkedő 
módon kell megvalósulnia. 
 
 
 

SZEMELVÉNYEK A TERMÉSZETVÉDELEM TÖRTÉNETÉBŐL 
 
 

25 éve történt 
 
1996. június 18-án fogadta el az Országgyűlés az 1996. évi LIII. 
törvényt a természet védelméről. A hazai természetvédelmi 
történetírás 1935. évi törvényt tartja az első természetvédelmi 
törvénynek, de az csak az erdőtörvény részeként jelent meg. A 
1996. évi törvény mindenképp korszakalkotó volt, mivel ez volt 
az első hazai törvény, ami csak természet védelméről szólt. 
Korábban a természetvédelmet legfelsőbb szinten csak 
törvényerejű rendeletekkel szabályozták. Az 1996. évi LIII. 
törvény - bár néhány paragrafusa a kor változásait követve 
módosítva lett -, ma is a természetvédelmi igazgatás jogi alapját képezi. 
 

Forrás: Rakonczay Zoltán: A természetvédelem története Magyarországon, Mezőgazda Kiadó, 
Budapest, 2009. 

Illusztráció: Az állatok védelme (szerk.: Herman Ottó), Franklin Társulat, Budapest, 1883. 
Sorozatszerkesztő: Varga Zsolt 
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TERMÉSZET – KULTÚRA – TURIZMUS 
 
 

Befejeződött a Jakab-hegyi „Új templom” turistapihenő felújítása 
 
A Jakab-hegyen a 13-16. században, majd rövid ideig a 20. században éltek és munkálkodtak pálos 
szerzetesek. A hegyen korai kolostoruk romjai, valamint a későbbi visszatelepülés korában létesült, 
befejezetlen újabb kolostor és kápolna kezdeménye maradt fenn, mely utóbbi a zarándokokat, 
turistákat szolgálva „Új templom” pihenő és kilátó néven ismert. 
 
A Jakab-hegyi Új templom 
turistapihenő és kilátó felújítását 
a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív 
Program mintegy 29,3 millió 
forintnyi forrásának 
felhasználásával, a Dél-Dunántúl 
NATURA 2000 bemutatási 
funkcióinak modernizálását célzó 
projekt részeként végeztette el. A 
munkálatok a megromlott 
állapotban lévő épület szinte 
teljes szerkezetét érintették, 
tetőcserét, toronyjavítást, 
falazatok külső helyreállítását 
jelentették. A műszaki felújításon, 
küllemi megújuláson kívül a 
fejlesztés funkcióbővítést is magával hozott: a pihenőépület tetőtéri szintjében hangulatos 
bivakszállást alakítottak ki, az épület „kerengő” részén az egykori falak szimbolikus visszaépítése is 
megtörtént, és az általuk közrezárt térben ülőhelyek létesültek. Az épületegyüttesen kívül időjárásálló 
rönkfabútorok (padok, asztalok, szemetes) kerültek kihelyezésre, és tűzrakóhely létesült. 
 
Az egykori pálos kolostorrom felújításának kivitelezési munkáira az INTERREG horvát-magyar 
együttműködés keretein belül a Green Baranya projekt részeként még 2019 februárja és júliusa között 
került sor, összesen mintegy 25 M Ft felhasználásával. A kivitelezés során a kiporlott fugaanyag 
pótlása, dörzsvakolat felhordás, a megtelepedett növények eltávolítása és a falhiányok újra falazása 
történt meg, valamint a rom teljes területén, a falak felső részére impregnáló szert vittek fel, a víz 
bejutása és így a további állagromlás megakadályozására. 
 

A két helyreállított épület 2021. június 11-én 
tartott átadási ceremóniája részeként a Pálos 
Rend és a Pécsi Püspökség emléktáblát avatott, 
s az átadott létesítményt Mayer Mihály püspök 
és Puskás Róbert Antal, a Pálos Rend 
tartományfőnöke közreműködésével megál-
dották. Az eseményen beszédet mondott 
Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság igazgatója, Dr. Rácz András, az 
Agrárminisztérium környezetügyért felelős 
államtitkára (a fotón), Dr. Hoppál Péter miniszteri 
biztos, országgyűlési képviselő, és Dr. Semjén 
Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és 
nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes. 

 
(Fotók: Fekete István) 
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Megújult a Dráva Kapu Bemutatóközpont kiállítása 
 
Június 23-án átadták a Barcs-Drávaszentesen található Dráva Kapu Bemutatóközpont megújult 
természetismereti kiállítását. A bruttó 3.655.489 forint értékű beruházás a „Bölcs vízgazdálkodás a 
Dráva mentén a folyami és ártéri élőhelyek megőrzése érdekében” című LIFE-projekt keretében 
valósult meg. 
 
A Dráva Kapu Bemutatóközpont egyik fontos 
attrakciója a Dráva folyót és környezetének 
élővilágát átfogóan ismertető, 2008-ban megnyílt 
kiállítás. Az átadás óta eltelt több mint egy 
évtized alatt lezajlott technikai fejlődés és ezzel 
szoros összefüggésben a nagyközönség 
igényeinek megváltozása szükségessé tette a 
kiállítás felfrissítését, modernizálását. A Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ezért pályázati 
forrás segítségével 2020-21 folyamán 
megújította a kiállítást. 
 
Új, érintőképernyős eszközök mutatják be a 
térség legjellemzőbb kétéltű-, madár- és 
emlősfajait; az egyes fajok leírása és fényképe mellett azok hangjait is meg lehet hallgatni. A gyerekek 
interaktív érintőképernyős eszközök segítségével bővíthetik ismereteiket játékos formában, 
memóriajáték, képkirakó és állatnyom-felismerő segítségével. Új installációk segítik Dráva mentén 
több helyen megtalálható rétek és mocsarak élővilágának megismerését. 
 
Teljes megújuláson estek át a folyó környezetét bemutató élőhely-modellek, a folyóban élő halakat 
bemutató tablók, valamint a padlón elhelyezett légifotó alapú térkép. A kiállításon megtalálható állat-
preparátumok közül 28 darab tisztítása és konzerválása történt meg, valamint 31 új preparátum került 
kihelyezésre. 
 
(Felső fotó: Dr. Rácz András államtitkár (Agrárminisztérium), Závoczky Szabolcs igazgató (DDNPI), 
Szászfalvi László országgyűlési képviselő és Koós Csaba Tibor, Barcs polgármestere a megújult 
kiállításon tartott tárlatvezetésen; alsó fotó: A kiállításnak otthont adó épület az átadó napján) 
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SZÍNES ÉLŐVILÁG 
 
 

Barna kányák Somogy megyében 
 
A barna kánya kevésbé ismert, ölyv méretű ragadozó madarunk, melynek egyik jelentősebb 
állománya Somogy megyében él. Teste csokoládébarna, az öreg madarak feje és nyaka világosabb 
szürke, halvány, keskeny hosszanti csíkokkal. 
 

Teste alulról egyszínű, sötét színű szárnyán a 
kézevezők belső része világos „ablakot” alkot. A 
fiatalok felülről világosan pettyezettek, alulról 
sötétbarna alapon világosan csíkozottak. 
Legszembetűnőbb ismertetőjegye a villás farok, 
mely a frissen kirepült fiataloknál azonban alig 
látható. Hangja is jellegzetes fütyülő hang, ám 
ritkán hallatja. A vizes élőhelyeket kedveli; a 
gyepterületekkel, erdőfoltokkal, mezőgazdasági 
területekkel tarkított területeken él. A Somogy 
megyében található halastavak kedvező 
élőhelyet biztosítanak számára. Táplálékának 
jelentős részét képezik dögök, de halat, 
kisemlősöket, madárfiókákat is fogyaszt. 

Dögfogyasztása miatt mérgezés fenyegeti. Fészke könnyen felismerhető, ugyanis minden esetben 
valamilyen hulladékkal díszíti, ami lehet ruhadarab, vagy műanyag zsák. Ez látható az általunk 
készített fotón is. 
 
A kánya elnevezés Somogyban a vetési varjút illeti, de jó, ha tudjuk, hogy e két madár két külön fajt 
takar. A barna kánya rokona a jóval ritkább vörös kánya, melyből mindössze 1 pár ismert itt Somogy 
megyében. A barna kánya természetvédelmi értéke 500.000 Ft 
 

(Szöveg: Horváth Zoltán, fotó: Kozma-Bognár Tamás) 
 
 
 

Szibériai nőszirom a drávaszentesi üde réten 
 
A drávaszentesi gyepterületek évtizedek óta az állattartást szolgálják. Ezeken vagy legeltetés folyik, 
vagy kaszálóként adnak értékes szénát. Az üde rétek mélyebb foltjaiban a téli és tavaszi időszakban 
megjelenik a vízborítás, és a csapadékviszonyoktól függően e szittyós-sásos tocsogók akár a nyár 
közepéig is kitartanak. 
 
A változatos növényzetből az illatos vízi menta, 
a mocsári nőszirom érdemel említést, míg a 
védett növényfajokat a nyári tőzike, a pompás 
kosbor és a szibériai nőszirom képviseli. Ez 
utóbbi, 50-80 cm magasra megnövő, sötétlila 
színű növény, mely május-júniusban virágzik. 
Állományát termőhelyének – láprétek, vizes 
élőhelyek – visszaszorítása veszélyezteti. 
Hánytató hatása miatt mérgező. 
Természetvédelmi értéke 10.000 Ft. Az itteni 
szibériai nőszirom állomány Komlósd és Barcs 
községhatárban három gyepterületen több mint 
3000 virágzó tőből áll. Ezeket az állományokat 
megjelöljük, és kaszáláskor kihagyjuk, ugyanis a 
virágzás és magérlelés szempontjából fontos a kaszálás elhagyása, ezáltal biztosítjuk a tövek 
megerősödését, a növény tovább terjedését. 

(Szöveg és fotó: Schulcz Andrea)  
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PROGRAMAJÁNLÓ 
 
 

Természet és hagyomány: Ős-Dráva Látogatóközpont 
 
Az Ormánság természeti értékeit és az itt élő lakosság évszázados néprajzi, gazdálkodási 
hagyományait ismerhetik meg mindazok, akik felkeresik a Szaporcán található, egész évben nyitva 
tartó Ős-Dráva Látogatóközpontot. 
 
A látogatóközpont főépületében a térség 
természeti és kultúrtörténeti értékeit, 
hagyományait felvonultató, interaktív 
elemekkel gazdagon felszerelt kiállítás 
tekinthető meg. A kiállítás élőhelyek szerint 
mutatja be az élővilágot, a természet adta 
kincseket, és mindazt, hogy az ember miként 
hasznosította fenntartható módon 
mindezeket: a víz energiáját, a folyó halait, a 
rétek és a mezők növényeit, az erdők fáit és 
állatait. 
 
A látogatóközponthoz három tanösvény tartozik. A legrövidebb, 900 méteres Hagyományos 
gazdálkodás tanösvényen fűszer- és gyógynövénykerten keresztülsétálva elhaladunk a régi 
tájfajtákból álló gyümölcsös mellett. A tanösvény végén kialakított majorban a régi magyar 
háziállatokon túl az állattartás régi eszközeit is megismerhetik a látogatók. A 3 km hosszú Ős-Dráva 
tanösvény bemutatja, hogyan lehetséges komplex módon, az egykori, ártéri gazdálkodás jelenleg is 
használható elemeire alapozva a helyi társadalom életét harmóniába hozni az ormánsági tájjal. A 
gyalogosan és kerékpárral is bejárható 14 km-es Dráva élővilága tanösvény a terület változatos és 
különleges élővilágába engedi bepillantani az érdeklődőket, akik megszemlélhetik a változatos 
élőhelyeket a nyílt vízfelületektől a part menti, mocsaras területeken át a színpompás vadvirágokkal 
borított, fás legelőkig. A terület élményszerű bemutatását többek között madármegfigyelő, 
madárgyűrűző állomás, kilátó, fotósles, fedett foglalkoztató és több pihenőhely szolgálja. 
 
A látogatóközpont főépületénél röbb tűzrakóhely és játszótér, valamint kerékpár- és sporteszköz 
kölcsönző működik. A létesítmény nyaranta a Drávára és a Fekete-vízre induló vízitúrák 
kiindulópontja. Szaporca környezetében számos jól kiépített kerékpáros útvonal található: könnyen 
megközelíthető Drávaszabolcs határátkelőhelye és kikötője, Harkány gyógyfürdője és Siklós strandja, 
illetve vára is, bejárhatóak a környező települések fakazettás mennyezetű templomai, a Dráva 
árterületén a kavicsos partok, a szigeteken és a homokos partszakaszok. 
 

A látogatóközpont területén 2020-ban átadott Kolokán 
Szálló 11 légkondicionált szobájában összesen 50 fő 
aludhat, kettő 2+2 ágyas, hat négyágyas és három 
hatágyas szobában. A szobák mindegyikéhez saját 
fürdőszoba tartozik. Az épület külső és belső kialakítása 
is ötvözi a modern kor igényeit az Ormánságra jellemző 
kulturális elemekkel. Az aula és a lépcsőház falait Szatyor 
Győző Kós Károly-díjas népi iparművész festett fakazettái 
díszítik. A földszinti közös vendégkonyhát minden vendég 
használatba veheti. Megbeszélések, oktatások vagy akár 
társasjátékozások, baráti beszélgetések ideális helyszíne 
az emeleten kialakított társalgó. Az épületben 

melegítőkonyha, társalgó, étkező és kerti pihenők szolgálják a vendégeket.  
 
Információ: https://ddnp.hu/okoturizmus/bemutatohelyek/os-drava_latogatokozpont 
  https://ddnp.hu/okoturizmus/szallasok/kolokan_szallo  
 

 
(Fotók: Komlós Attila, Juhász Balázs) 
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Művészet és természet: Nagyharsányi Szoborpark 
 
A Nagyharsányi Szoborpark története 1967-ig nyúlik vissza, ekkor tartották fiatal pécsi művészek 
kezdeményezésére a Szársomlyó egykori kőfejtőjében az első kőszobrász szimpoziont. Az 
alapítólevélben foglaltak értelmében 
az alkotótelepen készült művekből 
minden művésznek egy-egy alkotást 
a szimpozion közgyűjteményének kell 
átadni, ez jelentette a mai szabadtéri 
szoborpark alapját. Az alkotói műhely 
kitűnő helyszínévé vált a kortárs 
képzőművészek számára a 
kapcsolatépítésre, tudásuk 
fejlesztésére. A műtárgyegyüttes 
2009-ben műemléki védettséget 
kapott. 
 
A környékből származó kőből, a 
lehető legtágabb műteremben, a 
szabad ég alatt készült művek szinte 
életre kelnek a szoborparkban, a 
felhagyott kőbánya igazi otthonává vált a műalkotásoknak. A szobrok többsége nonfiguratív, mentes a 
szocialista művészetirányítási rendszer eszmeiségétől, kizárólagosan esztétikai, művészeti 
kérdésfeltevésekkel foglalkoznak, a korszak valóságos művészetének képét adva. 
 
A szoborpark történetét, a hét alkotói periódust és a legjellemzőbb műveket szakvezetéses sétán 
ismerhetik meg az érdeklődők július 24-én délelőtt. A séta zárásaként a résztvevők végigjárják a 2020-
ban átadott panorámasétányt, ahonnan a magasból is megcsodálhatjuk a szoborparkot. A 
programmal kapcsolatos információk a hírlevél 8. oldalán olvashatók. 
 
 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság júliusi programjai 
 
Július 3., 10., 17., 24., 31.: 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: info@fehergolyamuzeum.hu. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya 
Múzeum, 9.00 óra. A program időtartama: 4 óra. Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves 
kor felett: 2200 Ft/fő. Kenutúra (múzeumlátogatás nélkül): 2-14 éves korig: 1600 Ft/fő, 14 éves kor 
felett: 1800 Ft/fő. 
 
Július 3.: E-bike kalandtúra a Kelet-Mecsekben 
Az e-bike túrát a Kelet-Mecsek látványosságai köré szerveztük. Nem maradhatnak ki belőle a 
Pécsváradi vár, a Máré vár, Püspökszentlászló, az Almalomb kulináris élvezetei sem. Egy nagyon 
szép és látványos túra a Mecsek belső aszfaltozott útjain. Most fogjuk csak érezni igazán a hegyi 
kerékpározás örömét, amikor nem kell tartani az emelkedőktől elektromos kerékpárjaink segítségével 
csak a táj szépségére kell figyelnünk. A túrán a természeti értékekben – védett növény- és 
állatfajokban - gazdag, vadregényes Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetben haladunk, melynek 
legféltettebb kincse a ritka, fokozottan védett bánáti bazsarózsa. Információ és jelentkezés:  
https://helian.hu/kerekparturak/reszletek/e-bike-tura-a-kelet-mecsekben-317 
 
Július 4.: Vízitúra a Fekete-vízen 
A Fekete-víz a Dráva egy kisebb mellékfolyója, amely kellően vadregényes, kacskaringós, a 
vízmélység azonban elérheti a két métert is. Ennek ellenére kezdőknek, családoknak ideális, mert 
nincs sodrás, és az állatvilág legalább olyan bőségben van jelen, mint a Dráván. A túra hossza attól is 
függ, hogy a felső, vagy az alső szakaszt tudjuk evezni 7-10 km, ami kb. 3-3,5 órát vesz igénybe. 
Információ és jelentkezés: https://helian.hu/viziturak/reszletek/1-napos-vizitura-a-fekete-vizen-320  
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Július 10.: Nőszőfüvek nyomában 
Hiánypótló kirándulást szerveztünk erre a hétvégére. Programjainkon több orchidea fajjal 
megismerkedhettek már látogatóink, de ennek a fajnak a bemutatására eddig nem került sor. 
Szakvezetéses túránkon egy kevésbé ismert nemzetség legnagyobb termetű és legdekoratívabb 
orchideájával ismerkedünk meg. Helyszín, időpont: Tésenfa, templom, 10.00 óra. A túra hossza, 
időtartama: 10 km, 4-5 óra. A részvételi díj: 700 Ft/fő. 
 
Július 10.: Egynapos vízitúra a Dráván 
Egy természeti szépségekben különösen gazdag vízi túrát ajánlunk Vejti és Drávaszabolcs között a 
Dráván. A Dráva Európa egyik legtisztább vizű folyója, ahol a magyarországi halfajok 2/3-a 
megtalálható. A program során a terület természeti értékeit ismerhetik meg a résztvevők, szerencsés 
esetben az ártéri madárvilág képviselői – szürke gémek, nagy kócsagok, ritkán jégmadár és rétisas is 
a szemünk elé kerülhet.   
Információ és jelentkezés: https://helian.hu/viziturak/reszletek/1-napos-vizitura-a-dravan-299   
 
Július 10.: 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.  
E-mail: komlos@ddnp.hu. Helyszín, időpont: Baja - Vén-Duna, 9.00 óra. A túra hossza 8 km, 
időtartama 3 óra. A részvételi díj: 1800 Ft/fő. 
 
Július 11.: Hódító hód kenutúra  
A túrán 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.  
E-mail: komlos@ddnp.hu. Helyszín, időpont: Baja - Vén-Duna, 15.00 óra. A túra hossza 8 km, 
időtartama 3 óra. A részvételi díj: 1800 Ft/fő. 
 
Július 15.: Óvodás séták a Pintér-kertben 
Szimatolva, tapogatva ismerkedhetnek a gyerekek a Pintér-kert csodálatos növényeivel. A program 
keretében az óvodások megismerhetik a kert illatösvényét és a tavakban élő aranyhalakat. 
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 70/374-0295. Helyszín, időpont: Pintér-kert 
Arborétum, 9.00 óra, 11.00 óra, 13.00 óra. A program időtartama: 60 perc. A részvételi díj: 400 Ft/fő. 
 
Július 24.: Művészet a természetben 
A program a művészetről szóló ráhangoló kiselőadással indul, majd sétát teszünk a Szoborparkban, 
érintve az egyes alkotói periódusok legjellemzőbb munkáit és az alkotóműhelyt. Helyszín: 
Nagyharsányi Szoborpark. Időpont: 2021. július 24., 10:00 óra, a program időtartama: 1,5 óra, a 
részvételi díj: 700 Ft/fő + a szoborparki belépő ára (felnőtteknek: 800 Ft/fő, 18 éves kor alatt, 
nyugdíjas: 500 Ft/fő; NOE tagsági kártyával a 3. és további 14 év alatti gyermekek ingyenes belépésre 
jogosultak) 
 
 
A programok résztvevőire a mindenkor érvényes koronavírus-veszélyhelyzettel összefüggő szabályok érvényesek. 
 
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. 
 
 

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

7625 Pécs, Tettye tér 9. 
Tel.: 30/405-4571, 30/377-3388 

E-mail: wodtke@ddnp.hu, komlos@ddnp.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! 


