
Cím: 9435 Sarród-Lászlómajor
GPS:  N47°40’01,44”; E16°51’05,72”
Tel.:  06 99/371-692
Email: fhnpiinfo@fhnp.kvvm.hu
Nyitva tartás: Március 1.-Szeptember 31.-ig: 
 H: zárva K-P: 9.00-18.00 ; Sz-V-ÜN.: 10.00-18.00
 Október 1.-November 30.-ig: 
 H: zárva K-V: 9.00-16.00
 December 1.-Február 28.-ig: 
 H: zárva K-P: 9.00-16.00
 December 24.-Január 6.-ig: Zárva

www.ferto-hansag.hu www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at 
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Nyitva: Április–október: H–P:  8.00–17.00, Szo–V: 10.00–17.00, November–március: H–P: 8.00–16.00 
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N A T I O N A L P A R K  

Neusiedler See
- Seewinkel
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N E M Z E T I  P A R K

Látogatóközpont  
és Bemutató Majorság 
Lászlómajorban

KÓCSAGVÁRI 
ISmeRtetőK

A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata 
alapján, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 

megvalósuló intézkedések Irányító Hatóságának jóváhagyásával készült.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa



kérdésekre ad választ az a 
Gazdálkodás-törté-
neti kiállítás, amely-
nek írott és tárgyi emlékeit 
a korábban istállókként mű-
ködött két főépület (A és B 
épület) mutatja be.
A tájhasználat módja és a 
történelmi események vál-
tozásai nyomot hagytak a 
természeti tájon. A termé-
szeti értékek megóvásáért 

tett erőfeszítéseket és ennek végső eredményeként a 
Fertő-Hanság Nemzeti Park létrejöttét egy/a termé-
szetvédelem-történeti kiállítás összegzi tab-
lósor formájában, az A épületben. Ugyanitt, a bemutató 
termekben igény szerint a kiállítás témáihoz kapcsolódó 
kisfilmek vetítésére is van lehetőség. 

Az épületek mögött kaptak helyet a réGi maGyar há-
ziállatfajtákat bemutató karámsorok.  

A Kócsagvári Ismertetők soron következő füzete a Fertő 
keleti vidékére, a Herceg Esterházy család egykori major-
ságába,: Sarród-Lászlómajorba invitálja a kedves látogatót. 

A nemzeti park a mintegy 150 éve kialakított gazdasági 
központot 2012-ben „keltette újra életre” azzal a céllal, 
hogy bemutassa és így tovább éltesse a Fertő-táj gazdál-
kodási hagyományainak ismeretét. 

A nemzeti park látogató-
központjának felújított és 
újonnan kialakított épület-
együttese a hozzá kapcso-
lódó területekkel több rész-
re tagolható. 
Mit is jelent a majorság fo-
galma? Hogyan működött? 
Kik voltak a majorsági cse-
lédek és hogyan éltek ott? 
Milyen mesterségeket űz-
tek hajdan eleink? Ezekre a 

A vízi szárnyasok és egyéb baromfifajták mellett cigája, 
cikta és racka juh, házi bivaly, magyar szürke szarvas-
marha és a napjainkban a kistermelők körében is egyre 
népszerűbb mangalica sertést láthatja a nagyközönség.

A látogatás végén sem kell elsietni, hiszen az udva-
ron játszótér várja a kisebbeket. A fogadó épület 
információs pontjánál további tájékoztatást 
kaphatnak vendégeink a nemzeti park szabadon láto-
gatható területeiről, a tanösvényekről, vagy az aktuális 
programokról, szolgáltatásainkról. Emellett vásárlásra 

is van lehetőség a NP ajándékboltjában.


