KAPOSVÁR ÉS A ZSELIC TURISZTIKAI
HÍRLEVELE
XVIII. évf. 6. szám, 2022. június
1. KAPOSVÁR – DESEDA-TÓ BRINGARÖRÚT AZ ÉV KERÉKPÁRÚTJA 2022-BEN
Magyarország legkedveltebb, azaz az Év kerékpárútja 2022-ben a
Deseda-tó bringakörútja lett.
Az Aktív Magyarország Facebook oldalán meghirdetett szavazáson,
több mint 1900 szavazattal nyerte el az első helyet a 15 km hosszú kerékpárút.
A cím elnyerésének alkalmából emléktáblát avattak a tó mellett
május végén.
Részletes információ az eseményről az Aktív Magyarország
weboldalán olvasható: https://aktivmagyarorszag.hu/emlektabla-jelziaz-ev-kerekparutja-cimet/
Fotó: Aktív Magyarország Facebook

2. KÖNYVAJÁNLÓ:
„KAPOSVÁR ÉS AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ”
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásában jelent meg a
közelmúltban a „Kaposvár és az első világháború” című kötet, mely bemutatja a város első világháború alatti életét és mindennapjait, a nagypolitikai
események és a frontokon zajló harcok kaposvári vonatkozásait és egyben
emléket állít a háborúban helytálló katonák és civilek előtt.
A könyv 2022. június 10-től a Tourinform irodában (7400 Kaposvár,
Fő u. 1.) megvásárolható. Ára: 7500 Ft
Információ: Tourinform Kaposvár, Tel.: 82/512-921, 512-922

3. KAJLA ÉS A KALANDOK NYARA FOLYTATÓDIK …
A Kajla útlevél hasznos útitárs a nyári családi kirándulásokon!
Az alsó tagozatos diákok saját Kajla útlevelükkel és diákigazolványuk
felmutatásával 2022. június 16. és augusztus 31. között díjmentesen
vonatozhatnak/buszozhatnak/hajózhatnak a MÁV-START és a
GYSEV belföldi vonatain, a VOLÁNBUSZ belföldi helyközi menetrendszerinti járatain, a BAHART települések közötti járatain és a
MAHART PassNave egyes hajójáratain.
További részletek: https://kajla.hu/dijmentes-utazas
További információk Kajláról: https://kajla.hu
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4. HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS MEGÚJÍTÁSA
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a
www.tourinformkaposvar.hu weboldalunk tartalmáért a jövőben a
Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület helyett a Kaposvári
Turisztikai Nonprofit Kft. felel majd. Ennek kapcsán a korábbi
hírlevél feliratkozások megújítása szükséges.
,

Az eddigi visszajelzéseket köszönjük, az újakat továbbra is várjuk!
Kérjük írjanak egy rövid e-mail üzenetet név és e-mail cím megjelölésével a
kaposvar@tourinform.hu címünkre és újítsák meg hírlevél feliratkozásukat, hogy minden hónapban 1
alkalommal továbbra is megérkezhessen elektronikus postafiókjukba a Tourinform Kaposvár iroda által
szerkesztett Kaposvár és a Zselic Turisztikai Hírlevél.

5. KAPOSVÁRI ÉS ZSELICI PROGRAMSZEMEZGETŐ

I. Kárpát-medencei Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivál
2022. június 11., Ropoly
A Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivál eddig sohasem látott, a Kárpát-medence 30 helyszínén egyidőben, azonos programpontokkal megvalósuló nagyszabású rendezvény, közel 20 ezer táncos, zenész
és kézműves részvételével.
További információ: https://www.facebook.com/csoorifesztival/
A fesztivál Somogy megyei programja Ropolyban (Zselic)
https://www.tourinformkaposvar.hu/index.php?dt=2022-06-11&p=45&aa=2022&bb=6
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Mednyánszky László emlékkiállítás
Kaposvár, Vaszary Képtár (Együd Árpád Kulturális Központ)
Ember az Embertelenben címmel nyílt Magyarországon
még sohasem látott volumenű életmű kiállítása Mednyánszky László festőművésznek 2022. májusában, Kaposváron, a Rippl-Rónai Fesztivál idején. A tárlaton 86
alkotás tekinthető meg.

Belépő: 2000 Ft/fő, diák/nyugdíjas 1500 Ft/fő, csoportos
diák/nyugdíjas (10 főtől) 1200 Ft/fő
Belépőjegyek a helyszínen vásárolhatók!
Megtekinthető: 2022. június 30-ig nyitvatartási időben,
hétfőtől-szombatig 10-18 óráig.
Tárlatvezetések: 2022.06.19. 16:00 és 2022.06.25. 18:00
Helyszín: Vaszary Képtár,
Együd Árpád Kulturális Központ 1. emelet, Kaposvár,
Nagy Imre tér 2., Tel.: 82/512-228

LETÖLTHETŐ JÚNIUS HAVI RÉSZLETES PROGRAMAJÁNLÓ:
https://www.tourinformkaposvar.hu/dox/hirlevel284.pdf
LETÖLTHETŐ NYÁRI TÁBORAJÁNLÓ:
https://www.tourinformkaposvar.hu/dox/hirlevel283.pdf

Kaposvár és környéke, a Zselic aktuális programleírásait, valamint a szerkesztés
lezárása után utólag beérkező programokat honlapunkon,
a www.tourinformkaposvar.hu oldal
rendezvény naptárában és Facebook oldalunkon
https://www.facebook.com/tourinformkaposvar tesszük közzé folyamatosan.
A szervezők a program- és az időpont változtatás jogát fenntartják!
Turisztikai információ:

Tourinform Kaposvár, 7400 Kaposvár, Fő u. 1., Tel.: 82/512-921, kaposvar@tourinform.hu
https://www.facebook.com/tourinformkaposvar, www.tourinformkaposvar.hu
Nyitva tartás: hétfő – péntek: 9.00-17.00, szombat: 9.00-14.00, ebédszünet: 12.00-12.30
Szívesen látjuk, térjen be hozzánk!
Mentse a fájlokat és az erdőket! Csak akkor nyomtasson, ha tényleg szükséges!
Szerkesztés lezárva: 2022. június 10.

3

