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Több ezer diák és család ismerheti meg szakemberek kalauzolásával, 
díjmentesen a főváros és a környékének természeti értékeit, a falvak 

hagyományos életmódját a „Zöld jeles napok és tájbejárás-sorozat 

Budapesten és környékén” elnevezésű programsorozat keretében. A Duna-

Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelyein szervezett rendezvények a 

fenntartható életmódot és a környezettudatos viselkedést népszerűsítik. A 

programsorozat a Közép-Magyarországi Operatív Program 33.6 millió Ft-os 

támogatásával valósul meg.   

 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei által szervezett 

rendezvénysorozat nyitánya a kerekesszékesek számára rendezett Zöld 
esélyegyenlőségi nap volt augusztus 20-án a Sas-hegyi Látogatóközpontban. 

A Sas-hegyi Természetvédelmi Területen az idén nem csak a Látogatóközpont 

interaktív kiállítását, valamint a tűzijátékot nézhették meg zavartalanul a 

kerekesszékes emberek, hanem pályázati forrásból további programokra is 

lehetőség nyílt. "Az alkalmazkodás mesterei" c. kisállat-bemutatón a városokba, 

parkokba beköltözött kisragadozókkal (nyest, görény, róka, borz, mosómedve) 
lehetett testközelből ismerkedni. A HUMUSZ Szövetség közreműködésével pedig 

környezettudatossági bemutatóra és játékokra került sor: a fair trade, „zöld” 

bevásárlás, energiatakarékosság, környezetbarát termékek témakörben. 

A „Zöld jeles napok és tájbejárás-sorozat Budapesten és környékén” elnevezésű 

programsorozat következő rendezvényének helyszíne a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelye, az Ócsai Tájház lesz. Itt 2011. 

szeptember 3-án KALÁKA SZOMBAT várja a látogatókat. Ekkor a 
"Nemezrege" című kiállítás nyílik, valamint az egykori falusi élet kézműves 

hagyományaival foglalkozás keretében is megismerkedhetnek az érdeklődők.  

A pályázati támogatásnak köszönhetően az érdeklődők díjmentesen vehetnek 

rész a rendezvényeken, valamint a készműves foglalkozásokon.  

 

 

 

 



A „Zöld jeles napok” következő állomásai:  

- Gazdanap az Ócsai Tájházban    2011. október 22. 

- Márton napi újbor ünnep az Ócsai Tájházban  2011. november 12. 

- Tavaszi nagytakarítás az Ócsai Tájházban  2012. március 10. 

- Víz Világnapja Pilisszentivánon    2012. március 24. 
- Húsvéti készülődés és kiállítás az Ócsai Tájházban 2012. április 7. 

- Föld Napja Budapesten a Pál-völgyi kőfejtőben 2012. április 22. 

- Lakodalmas az Ócsai Tájházban    2012. április 28. 

 

 

A projekt keretében megvalósuló „tájbejárás” során szintén térítési díj 

nélkül 40 általános iskolai osztályt látunk vendégül az Ócsai Tájházban, a Sas-
hegyi Látogatóközpontban, a Szemlő-hegyi-barlangban, a farmosi Kék-begy 

tanösvényen és a Pilisi len Látogatóközpontban. Így összesen 1000 diák 

ismerkedhet meg ezen látogató-, és bemutatóhelyek természeti 

értékeivel, valamint a vidéki hagyományos életmóddal.  

 

 A „tájbejárás” sorozat programjai: 

- Sas-hegy: menedék a betontengerben 

- Ócsa: harmóniában a természettel 

- Szemlő-hegyi-barlang: föld alatti világ a város alatt 

- Pilisszentiván: természetvizsgáló hátizsákkal a Jági tanösvényen 

- Farmos: madarak és vizek védelme 

A projekt adatai:  

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

Pályázati konstrukció: Közép-Magyarországi Operatív Program 3.3.4/A-10 

A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző 

kampányok 

A projekt időtartama: 2011. július 4. – 2012. június 26. 

A projekt teljes költségvetése: 33.643.616 Ft. 
 
 

Kapcsolat:  
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

Cím: 1121 Budapest, Költő u. 21. 
Tel.: 1/391-4626, 30/663-4670 

Fax: 1/200-1168 

Projekt kommunikáció:  

Beregi-Nagy Edit 

E-mail: bereginagyedit@gmail.com 
Tel.: 06-20-400-9309 
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