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Hétvégi programot keres a család? 
Túra a barátokkal vagy épp egy könnyű séta a cél? 

Programkalauz füzetkénk ebben segít – tavaszi napsütésben,
nyári melegben, őszi, ködös napokon vagy télvíz idején egyaránt. 

A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Budapest, Pest, Komá-
rom-Esztergom és Fejér megyében működik, itt kínálunk évente
mintegy 200 programot. Kollégáink a legkülönfélébb témákban
és helyszíneken tartanak vezetett túrákat a gyógynövényektől az
esti csillagnézésig, a Pilistől a nagykátai mocsárrétekig. Bemu-
tatóhelyeinken az érdeklődőket természetismereti kiállításokkal
és programokkal várjuk. Rendezvényeinken minden korosztály
játékos formában ismerheti meg természeti értékeinket, tan-
ösvényeink pedig akár önállóan is felfedezhetők, bejárhatók.

A programokat természetesen a járványügyi korlátozások függ-
vényében tudjuk megtartani, de bízunk benne, hogy ezek egyre
kevesebb akadályt jelentenek majd. Az aktuális információk a
dunaipoly.hu honlapon találhatók, ahol a teljes programkíná-
latunkból lehet szemezgetni.
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Egy bemutatóhely többször is szerepelhet 
az akcióban.Érvényes: 2022. 12. 31-ig.

Találkozzunk 

a természetben!

PECSÉTGYŰJTŐ

Kérjen pecsétet 

bemutatóhelyeinken 

a jegyvásárláskor, 

és a 4. bemutatóhely

meglátogatásához

már csak regisztrá-

ciós jegyet kell 

váltania (100 Ft). 

A programban részt

vevő bemutatóhelyek:

Pál-völgyi-barlang,

Szemlő-hegyi-barlang,

Sas-hegyi Látogató-

központ, Pilisi Len

Látogatóközpont, 

Hiúz Ház, Ócsai Tájház. 



Aktuális programjainkat a honlapunkon
hirdetjük meg, emellett a program-
kalauzban szereplő témákról is teljes-
körűen tájékozódhat.  

Iratkozzon fel hírlevelünkre, amelyben
híreink mellett programokat is ajánlunk. 
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Programjaink egy részére előzetesen,
online is lehet jegyet venni.

Keressen minket a közösségi 
oldalakon is!
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Térkép

Hiúz Ház

Pál-völgyi- és Mátyás-hegyi-barlang

Szemlő-hegyi-barlang

Budai Vár-barlang

Sas-hegyi Látogatóközpont

Jókai-kert

Pilisi Len Látogatóközpont

Ócsai Tájház

Velencei-tó és környéke

Kökörcsin Ház

Alcsúti Arborétum

Rendezvények, vezetett túrák

E-bike, fotós túrák

Tanösvényfüzetek, túravezető applikáció

Óvodáknak, iskoláknak

Erdei iskola és Vízibusz

Pedagógus-továbbképzés
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Börzsöny extra
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BEMUTATÓHELYEK
TANÖSVÉNYEK
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NAGYKÁTA

VÁC

DUNA–IPOLY

NEMZETI PARK

ESZTERGOM

TATABÁNYA

SZÉKESFEHÉRVÁR

DUNAÚJVÁROS

Tápió-Hajta Vidéke
Tájvédelmi Körzet

Gödöllői
Dombvidék
Tájvédelmi 

Körzet
Vértesi

Tájvédelmi
Körzet

Sárvíz-völgye
Tájvédelmi

Körzet

M3

M5

M7

M1
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Gerecsei 
Tájvédelmi

Körzet

Sárréti 
Tájvédelmi
Körzet

Budai
Tájvédelmi

Körzet

Ócsai
Tájvédelmi

Körzet

1.  Hiúz Ház Erdei Iskola 
és Látogatóközpont
Királyréti tanösvény, Szokolya-Királyrét

2.  Pál-völgyi- és Mátyás-hegyi-barlang, 
Budapest

3.  Szemlő-hegyi-barlang 
és Kőpark tanösvény, Budapest

4. Budai Vár-barlang, Budapest
5.  Sas-hegyi Látogatóközpont 

és tanösvény, Budapest
6.  Jókai-kert, Budapest
7.  Pilisi Len Látogatóközpont 

és Jági tanösvény, Pilisszentiván
8.  Ócsai Tájház, Ócsa  
9.  Dinnyési-fertő és Madárdal tanösvény, 

Dinnyés
10. Kökörcsin Ház és 

Strázsa-hegyi tanösvény, Esztergom
11. Alcsúti Arborétum, Alcsútdoboz
12. Nagy-Szénás és Sisakvirág tanösvény,    

Nagykovácsi
13. Fóti-Somlyó tanösvény, Fót
14. Selyem-réti tanösvény, Ócsa
15. Haraszt-hegyi tanösvény, Csákvár
16. Hajta-túra, Farmos, Tápiószentmárton
17. Apródok útja tanösvény, Drégelypalánk
18. Páskom legelő tanösvény, Dejtár
19. Kőpite-túrakörök, Dunaalmás
20. Gubóvirág tanösvény, Budaörs
21. Gólyahír tanösvény, Tápióság
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Működési terület
határa
Nemzeti Park

Tájvédelmi Körzet
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GÖDÖLLŐ

BUDAPEST
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A Börzsöny legmagasabban fekvő meden-
céjében helyezkedik el Királyrét, a közked-
velt kirándulóközpont, ahonnan számtalan
túraútvonal indul a hegységbe. Látogató-
központunkban bemutatjuk a Börzsöny
állat- és növényvilágát csakúgy, mint a
területet alakító emberi tevékenységek
nyomait. A látogatók bepillanthatnak a me-
netelő hangyák és a virágport gyűjtögető
méhek titokzatos életébe, felfedezhetik a
Börzsöny hangjait, vagy épp megkereshetik
a hegység nevezetességeit a padlót bebo-
rító óriás légifotón. 

HIÚZ HÁZ ERDEI ISKOLA 
ÉS LÁTOGATÓKÖZPONT
Királyréten

•   Szakvezetés a kiállításon és a tanösvényen

•   Esti szentjánosbogaras séták

•  „Legyél te is természetbúvár!” 
terepi foglalkozások

•   Fotós túrák az Év Természetfotósával

•   Szarvasbőgés

•  „Börzsöny extra” 
felfedező túrák

Kiemelt programjaink 

A Hiúz Háztól induló Királyréti tanösvény betekintést nyújt a Bör-
zsöny tájtörténetébe, erdeinek és tavainak élővilágába. A tanös-
vény hossza 3 km, kényelmes sétával 2 óra alatt bejárható.   

Királyréti tanösvény

76
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A Hiúz Ház kiváló kiindulópontja egy- vagy többnapos túráknak,
de akár menedék is lehet a zajos hétköznapok után. Ideális
családi és baráti összejövetelek, céges rendezvények vagy akár
esküvők megrendezésére is. Ötvenegy fő számára biztosítunk jól
felszerelt, kényelmes szállást.

Szállás

Információ:
+36 70 458 4070

/erdomerules

A résztvevők az erdő megnyugtató, relaxáló hatását tapasztalják
meg. Az Erdőmerülés jól megkülönböztethető az erdei túrázástól,
hiszen itt a táv a 3 óra alatt csupán 2-3 km; kulcsszavai a lelassulás,
elmélyülés, csend, biztonság, érzékelés, egyéni és közösségi
élmény. Tematikus programváltozatok: természetmegfigyelésre
összpontosító Erdőmerülés, alkotásra és kreatív játékokra fóku-
száló Erdőmerülés, pszichológiai, relaxációs Erdőmerülés, fotós
Erdőmerülés, több napos vállalati programok, osztálykirándulások.

ERDŐMERÜLÉS PROGRAM
- minden korosztálynak 

2624 Szokolya, Királyrét
Információ: erdei iskola, szállás: 
Tarjányi Nikolett, +36 27 585 625, 
+36 30 663 4668, kiralyret@dinpi.hu 
egynapos programok, osztálykirándulások, 
meghirdetett túrák: 
Sevcsik András, +36 30 238 0063, 
hiuzhaz@dinpi.hu
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A Pál-völgyi-barlang hazánk leghosszabb barlangja, amelyet
magas, hasadékszerű folyosók és nagy szintkülönbségek jelle-
meznek. A barlang teljes hossza meghaladja a 32 kilométert,
melyből a túra során 500 méter hosszú kiépített útvonalon a
hévizek által kioldott gömbüstök, gömbfülkék, meseszerű csepp-
kövek, csillogó kalcitkristályok és különleges ősmaradványok év-
ezredek óta változatlan, megdermedt világát csodálhatjuk meg.

A barlang hőmérséklete egész évben 11 °C, nyáron ezért érdemes
kissé melegebben felöltözni. A kiépített útvonal utcai ruhában
megtekinthető, kényelmes túracipő viselése ajánlott. A barlang-
ban több mint 400 lépcső található, egy szakaszán az úgynevezett
„Tyúklétra” meredek lépcsőin vezet az út, ezért a látogatás 5 éves
kor és 115 cm alatt nem engedélyezett.

1025 Budapest,
Szépvölgyi út 162. 
Információ: 
+36 1 325 9505, 
+36 30 469 0528, 
palvolgy@dinpi.hu

PÁL-VÖLGYI-BARLANG MÁTYÁS-HEGYI-BARLANG
A Pál-völgyi-barlangrendszer részét képező Mátyás-hegyi-bar-
langot nagyrészt képződménymentes járatai, folyosói tökéletesen
alkalmassá teszik egy izgalmas föld alatti kalandtúra helyszínéül.
A barlangban nincs kiépített útvonal, többször kell négykézláb
vagy hason csúszva mászni, de ennek ellenére a részvételhez sem-
milyen előképzettség nem szükséges. A kiscsoportos, legfeljebb
10 fős túrán speciálisan képzett barlangi túravezető segítségével
ismerhetjük meg a barlangot. A túrához overallt, sisakot és fej-
lámpát a helyszínen kapnak a résztvevők, az átöltözéshez mos-
dóval és zuhanyzóval ellátott öltözőhelyiség áll rendelkezésre.

1025 Budapest, Szépvölgyi út 162. 
A barlangtúrák a Pál-völgyi-barlang fogadóépületétől indulnak.
Információ: +36 20 928 4969, info@barlangaszat.hu
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SZEMLŐ-
HEGYI-BARLANG

A Szemlő-hegyi-barlangot szokták Budapest „föld alatti virágos-
kertjének” is nevezni. A falait vastag paplanként borító ásvány-
kiválások: borsókövek, kalcitlemezek, karfiolok változatos formáit
csodálhatjuk meg az 500 méter hosszú, kiépített túraútvonalon.
A barlang magas páratartalmú, pormentes és állandó hőmérsék-
letű levegője kedvező hatással van a bronchitises, asztmás
betegekre, ezért 1990 óta gyógyterápiás célokat is szolgál.

A barlang hőmérséklete egész évben 12 °C, ezért nyáron mele-
gebb ruha is legyen nálunk. A kiépített szakasz utcai viseletben,
kényelmes cipőben, segítővel kerekesszékkel, illetve babakocsi-
val is látogatható. A fogadóépületben lehetőséget biztosítunk a
kiállítás mellett egy 3D film megtekintésére, amely a budai bar-
langok csak kutatók számára látogatható részeit, káprázatos
képződményeket, hatalmas tereket, szűk hasadékokat mutat be.

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35. 
Információ: +36 1 325 6001, +36 30 469 0353,
szemlohegy@dinpi.hu 

Kérjük, hogy a barlangokba nagyobb csoportok 
jelentkezzenek be telefonon vagy e-mailben. 
Az előre bejelentett iskolai csoportok számára 
munkanapokon 10% kedvezményt adunk.  
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BUDAI VÁR-BARLANG 
Sokan nem is sejtik, hogy a budai Vár turistáktól nyüzsgő utcái
alatt termek és folyosók sokaságából álló, szövevényes barlang-
rendszer húzódik. Az eredendően természetes üregekből, kisebb
barlangokból létrejött labirintusrendszerben az ember és ter-
mészet hosszú idő alatt kialakult közös munkájának eredményét
csodálhatjuk meg. A 1,5 kilométeres sétán a föld alatti termekben
és folyosókon fény derül rá, hogy az évszázadok során az ember
milyen sokféleképpen hasznosította ezeket a termeket, például
borospinceként, börtönként vagy épp óvóhelyként.

A barlang hőmérséklete egész évben 12 °C, ezért nyáron mele-
gebb ruhát is vigyünk magunkkal. A kiépített útvonal utcai ruhában
megtekinthető, kényelmes túracipő viselése ajánlott. A túrát
12 éves kortól ajánljuk.

Találkozási pont: Budapest, Szentháromság tér, 
a Szentháromság-szobor talapzatánál, 
a Mátyás-templommal szemben.
Információ: +36 30 153 0980, varbarlang@dinpi.hu

Az egyéni jegyvásárlás kizárólag online, a Jegymester webes
felületén keresztül lehetséges, helyszíni jegyvásárlásra nincs
lehetőség. Csoportok bejelentkezését e-mailen várjuk.
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SAS-HEGYI LÁTOGATÓKÖZPONT
Budapesten a Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület mene-
dék a betonrengetegben, ahol a terület élővilága természetközeli
állapotban maradhatott fenn. A Sas-hegy értékeit a Látogató-
központ földszintjén játékos természetismereti kiállítás mutatja
be, a hegytetőn a kilátópontból pedig madártávlatból nézhetünk
le a városra. A hegy oldalában tanösvény fut végig, amely a gyepek
sérülékenysége miatt csak szakvezetéssel látogatható. 

Kiemelt programjaink 

•  Csillagászati bemutató (Szent Lőrinc könnyei, 
avagy a Perseidák meteorraj)

•  Éjjeli rovarok fénycsapdás megfigyelése

•  Séta a naplementében

1112 Budapest, Tájék u. 26.
Információ: Vatai Anna, +36 30 408 4370, 
Morvai Gyöngyi +36 30 269 9429, 
sashegy@dinpi.hu
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JÓKAI-KERT

Jókai Mór egykori svábhegyi rezidenciája ma értékes élővilággal
bíró természetvédelmi terület, történeti kert. Az író hajdani gazda-
ságából fennmaradt présházban tekinthető meg a Petőfi Irodalmi
Múzeum Jókai Emlékszobája, a kert pavilonépületében pedig
Magyarország madárvilágát bemutató kiállítás. A múlt emlékei
között a kert ad otthont a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
irodaépületének, az ebben működő Zöld Boltjának és a Keve András
Madártani és Természetvédelmi Szakkönyvtárnak, továbbá itt a szék-
helye a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek is. 

Az előre bejelentkezett csoportok jó hangulatú – korosztálynak
megfelelő játékokkal tarkított – séta keretében ismerhetik meg a
Jókai-kert emlékeit és természeti kincseit, évente kétszer pedig
borkóstolóval egybekötött kulturális programmal, illetve ingyenes
családi nappal is várjuk látogatóinkat.

Kiemelt programjaink 

•  „A Jókai-kert felfedezése”: 1,5 órás program 
csoportoknak (szakvezetéses kertséta, Emlékszoba, 
Magyarország madárvilága c. kiállítás)

•   Kincskereső szülinapozás

•  „Jókai kora, Jókai bora” irodalmi 
és kerttörténeti estek

•   Szüret a Svábhegyen

1121 Budapest, Költő u. 21.
Információ: Kővári Anita, 
+36 30 663 4670, kovaria@dinpi.hu 
Könyvtár: konyvtar@dinpi.hu
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PILISI LEN LÁTOGATÓKÖZPONT
A Szénás-hegycsoport ritka természeti kincseinek köszönhetően
1995-ben nyerte el az Európa Diplomát, amely a Pilisi Parkerdő
Zrt.-vel és az érintett települések önkormányzataival közös
büszkeségünk. A terület igazi különlegessége a pilisi len, ez a
növény egyedül itt él a világon.

A hegység lábánál, Pilisszentivánon 2020 őszén nyitottuk meg a
megújult Pilisi Len Látogatóközpontot, ahol interaktív kiállítás
mutatja be a terület természeti értékeit kicsiknek és nagyoknak
egyaránt.

2084 Pilisszentiván, Bányász u. 17. 
Az épület előtt parkolási lehetőség nincs, az autóval érkezőket 
kérjük, a Szabadság út mellett parkoljanak!
Információ: Tóthné Becsei Katalin, Karlné Menráth Réka; 
pilisilen@dinpi.hu; +36 30 511 1802, +36 30 477 6720 

Kiemelt programjaink 

•   Virágzó pilisi lent bemutató túrák

•   Szentjánosbogaras túrák

•   Madárgyűrűzési bemutatók

•   A Jági-tó és a Hársas-erdő birodalmának 
játékos felfedezése

A pilisi lent vezetett túrákon mutatjuk be az érdeklődőknek.
A térségben emellett három tanösvényünk is működik: Pilis-
szentiván határában a Jági tanösvény, Nagykovácsi mellett
pedig a Nagy-Szénás és a Sisakvirág tanösvény, amelyekre
szakvezetés is rendelhető választható tematikával, külön-
böző korosztályok számára.



ÓCSAI TÁJHÁZ

Az Ócsai Tájvédelmi Körzetben a természeti értékek mellett
büszkeségünk a népi építészeti emlékeket és hagyományokat
őrző, éltető Tájház. Az ócsai Öregfaluban, közvetlenül az Árpád-
kori templom mellett állnak a Tájház nádfedeles épületei, ame-
lyekben néprajzi és népviseleti gyűjtemény látható. Az Ócsa
határában található Selyem-rétre és a Turjánba vezető tanösvé-
nyek a környék lápos, mocsaras világába kalauzolnak el. Emellett
az érdeklődők az óllóágas pincesorra is ellátogathatnak.

2364 Ócsa, Dr. Békési Panyik Andor u. 4–6.
Információ: 
Tájház: Kormos Rebeka, +36 30 494 3368,
túravezetés: Berecz Tibor, +36 70 504 2382,
ocsaitajhaz@dinpi.hu
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Kiemelt programjaink 

Élő porta – teli kamra: 
gazdaasszonyok életét, munkáját 
bemutató családi program

Örömben és bánatban: 
velünk élő emlékezet: 
történelmi megemlékezés 
korhű ruhákban

Vezetett túrák a Turján és 
Selyem-réti tanösvényeken

A lápi ember életét, 
orchideákat, gombákat 
és gyógynövényeket 
bemutató vezetett túrák



Kiemelt programjaink 

•  Őszi madárvonulás megfigyelése

•  Esti állathangtanulás a fertőn

•  Szent György-napi kihajtás (szürkemarhák tavaszi 
kihajtása a tanösvény melletti legelőre)

•  Vezetett túrák: a Dinnyési-fertőn, az Ingókövekhez, 
valamint kishajóval a Velencei-tóra

VELENCEI-TÓ ÉS KÖRNYÉKE
A Velencei-tó szikes állóvízként ex lege védettséget élvez. Termé-
szeti értékeit hajós kiránduláson mutatjuk be: testközelből ismer-
hetjük meg az úszólápon zajló életet. 

A Dinnyési-fertő mára az egyetlen terület a tó környékén, amely
a hajdan kiterjedt szikesek világát őrzi. A terület unikális és sérü-
lékeny élővilágát a Madárdal tanösvényen járva ismerhetjük meg,
a kilátótornyokból felülről nézhetünk rá a fertőre. Rendszeresen
tartunk itt madárgyűrűzéses programokat is. 
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Információ: velence@dinpi.hu; 
Dinnyési-fertő: Fenyvesi László, +36 30 663 4630 
Velencei-hegység, hajókirándulás: Csóka Szilvia, +36 30 153 0978

A környéken a Velencei-hegy-
séget is érdemes felkeresni.
Az erdei séta során végigláto-
gathatjuk az Ingóköveket, a
túrán több helyről is panorá-
más kilátással a tóra.



KÖKÖRCSIN HÁZ
A Pilis és egyben a Duna–Ipoly Nemzeti Park legnyugatibb pontja
az Esztergom-Kertvárosban található Strázsa-hegy. A hegytetőn
álló őrtorony a terület katonai múltjára utal. Mivel a hegy a ka-
tonai létesítmények, lőgyakorlatok miatt őrzött terület volt, ezért
a gyepek és természeti értékeik szinte zavartalanul fennmarad-
tak, amelyekkel a hegy lábánál, a Kökörcsin Házban lévő kiállítá-
son, és a hegyre vezető tanösvényen ismerkedhetünk meg. A ka-
tonai hasznosítás nyomai ma is fellelhetők, a bunkereket és a
hadifogoly-temetőt szakvezetéses túrákon mutatjuk be. 

2509 Esztergom Kertváros, Strázsa-hegy
Információ: dr. Jankainé Németh Szilvia
kokorcsinhaz@dinpi.hu, +36 30 663 4614
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Kiemelt programjaink 

•   Vezetett túrák a Strázsa-  
hegyi tanösvényen 
(a kilátó csak a vezetett 
túrák során látogatható)

Bunker-túrák
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ALCSÚTI ARBORÉTUM
József nádor egykori kastélykertje a szépséges Váli-völgyben
található. Az egykori pompás klasszicista kastélyból mára csak
a homlokzat és a kastélykápolna maradt meg, de az évszázados
faóriások több másik korabeli épületet és építményt is rejtenek.
Az angolkert legszebb része a kastély előtti nagy rét a tóval. Az
arborétum különösen szép február közepétől márciusig, amikor
hóvirágmező borítja; májusban a jezsámenbokrok és tavirózsák
virágzásakor; valamint a júniusi estéken, amikor szentjános-
bogarak ezrei rajzanak kis zöld lámpásként világítva.

Kiemelt programjaink 

•  Szakvezetés csoportoknak 

•  Szentjánosbogár-túrák

8087 Alcsútdoboz, Alcsúti Arborétum 
Információ: +36 22 353 219, 
info@alcsuti-arboretum.hu, 
alcsuti-arboretum.hu



Nagyrendezvények 2021-ben
•  Április 25. 

Föld Napja, Budapest, Pál-völgyi-kőfejtő

•  Május 15. 
Madarak és Fák Napja, Budapest, Jókai-kert

•  Szeptember 18. 
Dömösi Zöld Forgatag

•  November 27. 
Tatai Vadlúd Sokadalom
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RENDEZVÉNYEK, VEZETETT TÚRÁK
Évente több mint 200 programot kínálunk: rendezvényeket,
vezetett túrákat, családi napokat. Mindezekről részletesen a hon-
lapunkon lehet tájékozódni.  
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ELEKTROMOS KERÉKPÁRRAL A PILISBEN

Az elektromos rásegítésű biciklikkel
könnyedén leküzdhetjük a meredekebb
emelkedőket is, így igazán kellemes
élmény a kerekezés. Várjuk a kerék-
pározás szerelmeseit a Duna–Ipoly
Nemzeti Parkba, a Visegrádi-hegység-
be és a Pilisbe, ahol vezetett túrákon,
vagy akár egyénileg is felfedezhetjük a
tájat.

E-bicikli-bérlés és csoportos túrák: 
Pilismarót: marotikiskert.hu
Visegrád: eltekerentyu.hu

FOTÓS ELŐADÁSOK ÉS TÚRÁK KIRÁLYRÉTEN 
a 2020–as Év Természetfotósával, Potyó Imrével
Információ: +36 27 585 625, potyoi@dinpi.hu

TANÖSVÉNYFÜZETEK

Mind a 17 tanösvényünkhöz készítettünk vezetőfüzeteket, ame-
lyek megtalálhatók bemutatóhelyeinken és webshopunkban, né-
hány közülük pedig honlapunkról is letölthető.

DUNA–IPOLY APPLIKÁCIÓ 

Az ingyenes 
Duna–Ipoly 
alkalmazás 
segítségével 
most zsebre vág-
hatod tanösvényeinket.

Tervezd meg kirándulásodat, 
töltsd le a túrákat, és már
indulhatsz is!

Duna–Ipoly
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ÓVODÁKNAK, ISKOLÁKNAK

Avarlakók
/pataklakók
Hiúz Ház

Avarlakók: közös merülés
az erdei élet rejtett világába
– terepi program, érdekes
kísérletek, vizsgálódás
mikroszkóppal. 
Pataklakók: a középhegységi
kisvízfolyások fantasztikus
élővilágának felfedezése,
vízbiológia. 

Természet-
vizsgáló 
hátizsákkal 
a Jági tanösvényen 
Pilisi Len Látogatóközpont

Vezetett túra a Jági 
tanösvényen természet-
vizsgáló hátizsákkal.

Land Art, 
avagy az őszi 
erdő kincsestára 
Pilisi Len Látogatóközpont

Játékos erdei felfedezés 
egy kis művészettel 
fűszerezve.

Kincskereső
kaland
Jókai-kert

Kutakodj a térképen, oldd
meg a természetismereti
feladványokat, fejtsd meg 
a kódot, s már el is jutottál
a kincsesládához!

Föld alatti 
földrajzóra 
Szemlő-hegyi-barlang

Rendhagyó földrajzóra 
a hegységek, barlangok
keletkezéséről, képződ-
ményeiről és azok
védelméről. 

Denevérles
a Pál-völgyi-
barlangban

A túrán a barlang története,
változatos formakincse és
kialakulása mellett kiemelt
figyelmet szentelünk a bar-
langok élővilágának, az itt
telelő denevéreknek és mind-
ezek védelmének. 

Madárdalos 
túra  
Dinnyés

Madárgyűrűzés, 
vezetett túra a Madárdal
tanösvényen. 

Bunkertúra
Kökörcsin Ház

Túra a volt lőtér épségben
fennmaradt katonai 
létesítményei (bunkerek,
kilátótorony, hadifogoly-
temető) között, ismerkedés
a terület természeti
értékeivel. 

„Gyere velünk 
oskolába” 
Ócsai Tájház 

Megidézzük az 1910–1980
közötti időszakot, az írás 
és számolás tudományán
keresztül, élményszerűen
mutatjuk be a hajdani
iskolások életét.

ReGeneráció –
Kukakultúránk
Sas-hegy

Játékos ismeretszerzés
hétköznapi hulladékainkról,
a komposztálásról, virág-
magos papírmerítés. 

A rendelhető foglalkozásainkról bemutatóhelyeink
elérhetőségein lehet érdeklődni.



PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSErdei iskola Királyréten 
A Hiúz Házban általános iskolásoknak
és óvodásoknak 3-5 napos erdei iskola
és erdei óvoda programokat állítottunk
össze. Moduljaink során a gyerekcso-
portok közvetlenül a természetben is-
merhetik meg a patakok, bányák, lom-
bos és tűlevelű erdők titkait. 

Információ: Tarjányi Nikolett
+36 27 585 625, +36 30 663 4668, 
kiralyret@dinpi.hu
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Élménypedagógia – központban 
a természet szeretete  

Természetismereti foglalkozásokat tartunk óvodai és iskolai pe-
dagógusoknak az adott intézmény igényei szerint, választható
tematikával és helyszínekkel. 

Helyszínek: Sas-hegy és Jókai-kert (Budapest), 
Strázsa-hegy (Esztergom), 
Jági tanösvény (Pilisszentiván), 
Királyrét (Börzsöny)

Információ: dr. Jankainé Németh Szilvia 
kokorcsinhaz@dinpi.hu, +36 30 663 4614

Dunavirág 
Vízibusz

Interaktív mozgó laboratórium, amellyel bárki vízbiológussá vál-
hat! Hívjátok házhoz a vízibuszt, hogy megismerjétek saját lakó-
helyetek vizes élőhelyeit és az ottani változatos állatvilágot.
Gyerek és felnőtt csoportok jelentkezését is várjuk. 

Információ: Sevcsik András, +36 30 238 0063, 
hiuzhaz@dinpi.hu, dunaviragvizibusz.hu
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NYÁRI TÁBOROK

Hiúz Tábor, Hiúz Ház Erdei Iskola és Látogatóközpont
(Királyrét) 

2021. július 25–30.; augusztus 8–13.
Természetbúvárkodás, kalandok, kézműveskedés és rengeteg játék.
Jelentkezési határidő: 2021. május 31.
Információ: Sevcsik András, +36 30 238 0063, hiuzhaz@dinpi.hu

Erdei Manóképző Tábor, Hiúz Ház erdei iskola 
és látogatóközpont (Királyrét)

2021. június 20–25. 
Válj gondoskodó erdei manóvá, és légy te is az erdő, mező, vizek
lényeinek a segítője: természetismeret, játék és mesék.
Jelentkezési határidő: 2021. április 30.
Információ: Tarjányi Nikolett +36 27 585 625, kiralyret@dinpi.hu

Cincér Tábor a Pál-völgyi- 
kőfejtőben (Budapest) 

1. turnus: 2021. június 21–25., 
2. turnus: augusztus 23–27.
Csúszó-mászó barlangtúra, 
sziklafalmászás, játékok, 
kézműves-foglalkozások. 
Jelentkezési határidő: április 30.
Információ: Tóthné Becsei Katalin 
+36 30 511 1802, becseik@dinpi.hu

Lenvirág Tábor, Pilisi Len 
Látogatóközpont (Pilisszentiván)

2021. augusztus 9–13. 
Túra a Jági tanösvényen, ismerkedés az erdő 
és a vizek rejtett világával, kézműves-foglalkozások, 
természetismereti játékok a 6-10 éves korosztály számára.
Jelentkezési határidő: május 31.
Információ: Karlné Menráth Réka 
+36 30 477 6720, menrathr@dinpi.hu

Lenge-tábor, Dinnyés – Templomkert

2021. július 26–30. 
Hajózz velünk a Velencei-tó nádszigetei között, gyűrűzz velünk
madarat a Dinnyési-fertő partján! Berg Judit meséjébe szőtt ter-
mészetismereti tábor a 6-10 éves korosztály számára.
Jelentkezési határidő: május 30.
Információ: Csóka Szilvia +36 30 153 0978, velence@dinpi.hu

Madarász-
táborok 

Minden évben tartunk
madarásztáborokat is 
a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egye-
sület helyi csoportjaival
együttműködésben. 
Információ: dunaipoly.hu
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ZÖLD BOLT, WEBSHOP 

A bemutatóhelyeinken és a honlapunkon található webshopban
természeti értékeinkhez kapcsolódó kiadványokat és ajándéktár-
gyakat kínálunk. 

NEMZETI PARKI TERMÉKEK
A Nemzeti Parki Termék védjegy legfontosabb célja, hogy meg-
különböztetett figyelemben részesítse és elismeréssel illesse
mindazokat, akik tevékenységüket a természeti értékek meg-
őrzésére kiemelt figyelmet fordítva végzik. 

A Nemzeti Parki Terméket megvásárló nemcsak a térség ízeiből,
örökségéből, hagyományaiból visz magával egy szeletet, de azt a
jóleső érzést is magáénak tudhatja, hogy választásával a ter-
mészeti értékek védelméhez, fenntartásához is hozzájárul. Véd-
jegyeseinkkel találkozhat rendezvényeinken, egyéb elérhető-
ségeikről a nemzetiparkitermek.hu oldalon tájékozódhat.
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DUNAIPOLY.HU

Feliratkozás 

hírlevelünkre

Aktuális 
programjaink:

vezetett túrák, rendezvények

Webkamerák

Letölthető anyagok:

kiadványok, tanösvény- 

füzetek, Cincér újság

Barlangleső, 

sziklaleső:
kirándulástippek

Foglalkozások, 

szolgáltatások, pedagógus 

hírlevél: iskoláknak, óvodáknak
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BÖRZSÖNY EXTRA 


