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Kedves Látogatónk!

A Duna-Tisza közén fekvő nemzeti parkunk homokpusztái, szikes 
tavai, láp- és mocsárrétjei, a Tisza holtágai és ártéri erdői számos 
természeti és táji ritkaságot rejtenek, melyeket csak itt láthat.
A Kiskunság jellemzően a homok és a szik birodalma, de ennél azért 
sokkal változatosabb tájak és természeti értékek is találhatók itt. 
Megismertetésük céljából számos programmal, szakvezetéses túrá-
val várjuk Önt és családját, barátait 2018-ban is!

Az évek óta sikeres és kedvelt rendezvényeinkre idén is számíthat: 
várjuk tavasszal Bösztörpusztán a Túzokünnepen, május végén 
a Muzsikál az erdő programsorozaton, a nyár közepén Bugacon a 
pásztorkutyák seregszemléjén, vagy novemberben a Fehér-tavi  
Darvadozáson.
Idén is azon dolgozunk, hogy minél több olyan színvonalas  
létesítményünk legyen, ahol a természet nyújtotta élményekben  
részesülhet. Hamarosan elkészül és látogatható lesz a Fülöpházi- 
buckavidéken a Naprózsa Ház, Bugacon elkezdjük a Puszta Kapuja 
elnevezésű fogadóépület, a szegedi Fehér-tónál a Kurgán Bemuta-
tóház építését.
Meglévő tanösvényeinkből és számtalan túraútvonalunkból továbbra 
is válogathat. 

Ez a kis füzetünk segítséget nyújt abban, hogy minden korosztály 
megtalálja a számára megfelelő programot nemzeti parkunk csodá-
latos világában!

Kellemes és élményekben gazdag kirándulásokat kívánok!

Ugró Sándor, igazgató
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A Kiskunsági Nemzeti Park látogatóközpontja a Kecske-
méten található Természet Háza. Az épületben a hazai 
természetvédelem történetét, a magyar nemzeti parko-
kat, a Duna–Tisza köze jellemző élőhelyeit és a múltbeli 
mesterségeket mutatja be egy állandó kiállítás, ahol 
játékos, interaktív formában szerezhetnek élményeket 
a látogatók. Ezen kívül természetismereti foglalkozások, előadások, idő-
szaki kiállítások várják még az érdeklődőket. A vendégek információt 
kaphatnak a védett területek látogatási feltételeiről, a turisztikai szolgál-
tatásokról, a programokról; továbbá lehetőség van információs anya-
gok, ismeretterjesztő kiadványok, térképek, plakátok, ajándéktárgyak 
vásárlására is. Az épületben található az ingyenesen igénybe vehető 
Zöld Könyvtár, melynek könyvállománya helyben olvasásra használható. 

Cím: 6000 Kecskemét, Liszt F. utca 19.
GPS: 46º 55’ 11,814” N; 19º 42’ 9,863” E

Nyitvatartás: 
május 1. - szeptember 30. között: keddtől péntekig 8-16 óráig, szomba-
ton 8-14 óráig, vasárnap és hétfőn zárva;
október 1. – április 30. között: hétfőtől-péntekig 8-16 óráig, szombat -
vasárnap zárva. 

Elérhetőségek:
Turisztikai és természetismereti programok: +36 76/501-596
Fax: +36 76/481-074
E-mail: oktatasio@knp.hu

Szolgáltatások:
• Előadások és természetismereti foglalkozások tartása
• Terepgyakorlatok, szakmai gyakorlatok szervezése
• Erdei iskolai programok, természetvédelmi és természetismereti 

táborok szervezése
• Turisztikai információk biztosítása
• Túravezetések előre bejelentkezett csoportok részére
• Nyílt túrák egyéni és családos turisták részére a túranaptár szerint 
• Kiadványok, ajándéktárgyak, nemzeti parki termékek árusítása

Zöld Könyvtár a Természet Házában

Mintegy 5000 kötet változatos témakörű dokumentummal várjuk az 
olvasókat. Beiratkozási díj nincs, a könyvtári állomány csak helyben 
használható. Előzetes időpont egyeztetéssel: 
Barna Zsolt +36 30/4844-704

Egész évben igényelhető foglalkozások óvodásoknak és általános 
iskolásoknak

Terepi foglalkozások
Vendégségben Rolinál, a szalakótánál
(helyszín: Fülöpházi homokbuckák)
Látogatás Lutra otthonában (helyszín: Lakitelek-Tőserdő)
„Színes kabátba bújtak a fák” (helyszín: Kecskemét, Hankovszky-liget 
vagy Bugac)
Puli Pali pusztáján (helyszín: Bugac)
Hol kopácsol Harkály mester? (helyszín: Lakitelek-Tőserdő)
Susog a nádas (helyszín: Izsák, Kolon-tó)

Benti foglalkozások

Fekete István sorozat:
• Csí és Kele útra kelnek
• Lutra
• Vuk és más vadászok

Gárdonyi Géza meséi sorozat:
• Brekeke és Zsákrágó úrfiak utazása
• Ugri meg Bugri
• Sünanyó

Herman Ottó sorozat:
• Herman Ottó a madarász
• A nagy pókász
• Csíkászok, halászok (ősfoglalkozásokról)
• „…nyalka csikós legelőre, hegyes gulyás dombtetőre…”  

(a magyar pásztoréletről)

Mesélő természet:
• Fényimádó élőlények 
• Az éjszaka csodái 
• Élet a természet árnyékos oldalán (talajlakó élőlények)
• Fenyőfácska
• Alszik a természet
• Élet az erdőben
• Ébredjünk Sün Samuval
• „Erdők, mezők, szűk ligetek…” (élet a mezőn)
• Háp, háp, jönnek a … (a háziállatokról)
• Égi vándorutakon (a madárvonulásról)
• Róka Rudi nyomoz: (az erdei állatok nyomában)
• „Színes kabátba bújtak a fák”
• Susog a nádas
• Vízipók birodalma
• Kígyót, békát kiáltok (hazai kétéltűek és hüllők)
• Miért nem hallom a fülemüle énekét

4 5

TERMÉSZET HÁZA LÁTOGATÓKÖZPONT



TERMÉSZET HÁZA LÁTOGATÓKÖZPONT

• Sáska Sári rokonai
• Pele Piri álma
• Misi Mókus és barátai (a tavaszi erdő)
• Tapintsunk a lényegre (játék az érzékszervekkel)
• „Víz, víz, tiszta víz”
• Barangolás Magyarország nemzeti parkjaiban (sorozat) 
• Paprika bácsi és rokonai
• Láttam egy sast!

Mesekuckó – Ürge Aladár meséi:
A Kiskunsági Nemzeti Park védett és fokozottan védett fajainak, és ezen 
keresztül a természetvédelmi értékeinek bemutatása mesés bábelőadással.

A mesesorozat részei: 
• Ürge Aladár és rokonai (az ürge és a homoki legelő élővilága)
• Herpeti és Herpetra 

(a rákosi vipera, hazánk legveszélyeztetettebb gerinces állata)
• Oti, a túzok (a túzok és a szikes puszták élővilága)
• Sáska Sári, a muzsikus  

(a sisakos sáska és a homokpuszták élővilága)
• Diantina, a homok szépe  

(a tartós szegfű és a homokbuckák élővilága)
• Gólya Jóska, a hűséges társ  

(a fehér gólya és a vizes rétek élővilága)
• A földikutya, aki mindig kopogtat (egy alig ismert emlősállat élete)
• Daru Dani, a mókás táncos (a szürke darvak színes élete)
• Csigabiga és Ürge Aladár kalandjai (a szárazföldi csigák élete)
• Denevér Elemér, aki nem szív vért (hazai denevérfajok életmódja)

A foglalkozások előzetes bejelentkezés alapján kérhetők:
Szabóné Ronkó Erzsébet, 76/501-594, oktatasio@knp.hu

300 Ft/fő

200 Ft/fő
ingyenes

250 Ft/fő
300 Ft/fő
5.000 Ft/osztály
350 Ft/fő/alkalom

900 Ft/fő
600 Ft/fő
2.000 Ft/család

21.000 Ft/csoport/fél nap
15.000 Ft/csoport/fél nap

Felnőtt
Diák, nyugdíjas, MME tagok, 
természetjárók, NOE tagok
Óvodások és 70 év felettiek

Előadások, foglalkozások
Kihelyezett foglalkozások
Iskolai előadások   
Terepi foglalkozások

Túravezetési díjak 
felnőtt
diák, nyugdíjas, természetjáró, MME tag 
Családi jegy (2 szülő, 2  vagy több gyermek)
Csoportok részére 
Felnőtt    
Diák, nyugdíjas, kedvezményes

Az árak 1-30 főig értendők. 30 fő felett diák, nyugdíjas, kedvezményes: 
+ 500 Ft/fő, (iskolás csoportnál a kísérő pedagógusoknak ingyenes), 
felnőtt: + 700 Ft/fő.
(A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.)

Belépődíjak (Természet Háza és Tisza-völgyi Bemutatóház)
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18 óra Világjáró Klub
Chile – Tűzföldtől az Atacama-sivatagig
Előadó: Pálhidi László

18 óra Világjáró Klub
Utazás Indiában és Sri Lankában
Előadó: Adorján Tass

18 óra Világjáró Klub
Andalúzia − Gibraltár – Lisszabon – Porto – Madrid
Előadó: Dr. Czabán László

17 óra Ötórai zöldtea – 
Természetismereti előadás sorozat a Természet Házában
A Duna-Tisza köze forrásai
Előadó: Dóka Richárd 
A részvétel ingyenes.

10 óra Ökoiskolák regionális találkozója

18 óra Világjáró Klub
Sziklás-hegységi nemzeti parkok 1.
Előadó: Szabados László

18 óra Világjáró Klub
Vietnámi utazás
Előadó: Kaptás Flóra

17 óra Ötórai zöldtea – 
Természetismereti előadás sorozat a Természet Házban
Harmóniában a Természettel - bemutatkozik Góbor Attila geográfus, 
Kiskunsági Nemzeti Parki Termék védjegyes termelő
A részvétel ingyenes.

18 óra Világjáró Klub
Qatar és Costa Rica  – a versenyző szemével
Előadó: Nyíri Anna

18 óra Világjáró Klub
Rockenbauer Pál nyomdokain a Dél-Dunántúlon
Előadó: Veress Zsolt

18 óra Világjáró Klub
Sziklás-hegységi nemzeti parkok 2.
Előadó: Szabados László

A TERMÉSZET HÁZA PROGRAMJAI 2018-BAN

Január 19.

Január 23.

Február 6.

Február 13.

Február 17.

Február 20.

Március 6.

Március 13.

Március 20.

Március 27.

Április 10.

17 óra Ötórai zöldtea – 
Természetismereti előadás sorozat a Természet Házában
Harmóniában a Természettel - bemutatkozik a Gedeon tanya, 
Kiskunsági Nemzeti Parki Termék védjegyes termelő
A részvétel ingyenes.

18 óra Világjáró Klub
Skócia: Edinborough, Glasgow
Előadó: Holló Krisztina

Időszaki kiállítás: 
Máté Bence: Pusztaszer természeti képei - természetfotó kiállítás
Megtekinthető: április 3-21.ig.

18 óra Világjáró Klub
Himalája trekking
Előadó: Pálhidi László

„Madarak és Fák Napja” alkalmából játékos terepi 
programok a Kecskeméti Arborétumban
Iskolás csoportoknak. A KNPI és a KEFAG Zrt. közös rendezvénye. 
További információ: +36 76/500-068, e-mail: oktatasio@knp.hu 
A részvétel ingyenes.

„Madarak és Fák Napja rajzpályázat” 
kiállításának megnyitója
Helyszín: Corvin Mátyás Általános Iskola (6000 Kecskemét, Mátyás Király 
46.)
Információ: Tóth Endre +36 76/501-594, e-mail: oktatasio@knp.hu 

17 óra Ötórai zöldtea – 
Természetismereti előadás sorozat a Természet Házában
Kolon-tó, a homok és a láp világa
Előadó: Biró Csaba
A részvétel ingyenes.

Április 17.

Április 24.

Május 8.

Május 10.

Május 12.

Május 15.
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A TERMÉSZET HÁZA PROGRAMJAI 2018-BAN

17 óra Ötórai zöldtea – 
Természetismereti előadás sorozat a Természet Házában
Harmóniában a Természettel – bemutatkozik a Bóna család, Kiskunsági 
Nemzeti Parki Termék védjegyes termelő
Az előadáson a részvétel ingyenes.

Időszaki kiállítás
A gombák világa: gombafotók, festmények és rajzok, ismeretterjesztő 
és tudományos poszterek, valamint gomba termőtestek kiállítása.
Megtekinthető: október 12-26.

17 óra Ötórai zöldtea – 
Természetismereti előadás sorozat a Természet Házában 
Az előadáson a részvétel ingyenes.
Kanalas gémeink nyomában.
Előadó: Dr. Pigniczki Csaba, természetvédelmi őrkerület-vezető
A részvétel ingyenes.

„Zöld karácsony” (9-12 óráig)
Játszóház, ajándékkészítés természetes anyagokból. Óvodás és iskolás 
csoportok részére, előzetes bejelentkezéssel. 
Részvételi díj: 500 Ft/fő
Információ: +36 76/500-068, oktatasio@knp.hu 

Szeptember 11.

Október 9.

November 13.

December 1.

18 óra Világjáró Klub
Kirándulások Bulgáriában
Előadó: Dóka Richárd

Időszaki kiállítás: 
Koncz-Bisztricz Tamás : „Gyerekszem” -  természetfotó kiállítás
Megtekinthető: május 4-től június 2-ig.

Május 28. – június 3. Magyar Nemzeti Parkok Hete
• május 28., hétfő:   

Ürge Aladár kalandjai, bábelőadás a Természet Házában
• május 29., kedd:  

Madárgyűrűzés a Hankovszky-ligetben
• május 30., szerda:  

Társasozzunk! Természetismereti társasjátékok
• május 31., csütörtök:  

Rajzos madárismeret.
• június 1., péntek:  

Esti lepkeles a Hankovszky-ligetben
• június 2., szombat:  

Pampalíni túra a Peszéradacsi-réteken 
Részletek a Túranaptárban.

• június 2-3., szombat-vasárnap:  
Ezerarcú Kolon-tó – kétnapos túra 
Részletek a Túranaptárban.

18 óra Világjáró Klub
Best of Madonna - Három Mária-kegyhely a Pireneusokban 
Előadó: Kraiszter Attila

18 óra Világjáró Klub
Családi kirándulás Szerbiában
Előadó: Szabó Ödön

Múzeumok éjszakája 
Helyszín: Természet Háza 17-tól 22 óráig.
Részletes program: www.knp.hu és a www.facebook.hu/Kiskunsagi-
NemzetiPark oldalon

Időszaki kiállítás: 
Bercsi Gábor: A Káli-medence természeti és építészeti értékei - 
fotókiállítás
Megtekinthető: június 22.- július27.

17 óra Ötórai zöldtea – 
Természetismereti előadás sorozat a Természet Házában
Döngicsélő szépségek- a vadméhek élete
Előadó: Barna Zsolt
Az előadáson a részvétel ingyenes.

Május 22.
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Tisza-völgyi Bemutatóház, Szatymaz

A látogatóközpont állandó kiállítása az Alsó-Tisza-vidék védett termé-
szeti értékeit mutatja be. A közeli kilátóból, mely a Sirály tanösvény 
útvonalán található, a Fehér-tó madárvilága ismerhető meg. 
Kerékpáros túrák, gyalogos természetismereti túrák, terepi tanórák, 
múzeumi foglalkozások, tematikus, iskolai tananyaghoz illeszkedő 
programok kérhetők. A biciklitúrákhoz terepi kerékpárokat biztosítunk. 
Pedagógus-továbbképzésekhez, természetvédelmi, oktatás-módszer-
tani programokhoz ideális helyszínt, eszközöket és szakmai programot 
tudunk biztosítani.

Megközelítés: Szegedi Fehér-tó; E5-ös út, 158. km, szatymazi temető 
helyközi buszmegállótól 50 méterre Szeged felé. Főbejáratunk a főútról 
nyílik a főút menti pihenőparkolónál.
GPS: 46°20’1,780”; 20°3’55,949”

Látogatható: egész évben, előzetes bejelentkezéssel.
Információ: Ábrahám Krisztián, +36 30/6380-297, 
Fax: +36 62/498-058, abrahamk@knp.hu

Rákosivipera-védelmi Központ, Kunadacs 

Kunpeszér és Kunadacs határán 2004 óta működik a nemzeti park által 
üzemeltetett Rákosivipera-védelmi Központ, amely kulcsfontosságú 
szerepet játszik a kipusztulás szélére került rákosi vipera megmenté-
sében. Itt tartják és szaporítják a veszélyeztetett élőhelyekről bekerült 
egyedeket. Kistermetű, gyenge mérgű kígyófajunk vadon élő állo-
mányát pár száz példányra becsülik, a Központban pedig mára már 
mintegy 700 él belőlük.
A Központ előzetes bejelentkezéssel, csoportosan látogatható. Az ér-
deklődők itt végigmehetnek egy tanösvényen, ahol a környék jellemző 
vizes-, erdei- és réti életközösségeit mutatjuk be, valamint szabadtéri 
terráriumokban a terület gyíkfajait is megismerhetik.
Információ, jelentkezés: Dr. Vadász Csaba +36 30/496-0274
GPS: 47°1’27,811”É, 19°17’21,287”K
www.rakosivipera.hu 

Pásztormúzeum, Bugacpuszta

A múzeumban a bugaci pásztorélet tárgyi emlékeit és a környék élővi-
lágát bemutató kiállítás látható. 
Látogatható: május 1. – október 31. között, 10:00 - 17:00 óráig
Információ: +36 76/ 575-112 
E-mail: info@bugacpuszta.hu
GPS: 46°39’34,100”É, 19°36’56,572”K
www.bugacpuszta.hu

Csólyospálosi Földtani Bemutatóhely, Csólyospálos

A bemutatóhelyen tanulmányozható a Duna-Tisza köze jellemző kép-
ződménye, a réti mészkő.
Megközelítés: A csólyospálosi temetővel szemben lévő dűlőúton 
keresztül 
Információ: Somogyi István +36 30/4884-534, 
Balázs Réka +36 76/501-591
GPS: 46°25’35,915”É, 19°51’54,944”K

BEMUTATÓHELYEK A KISKUNSÁGI NEMZETI PARKBAN
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A programokra előzetes jelentkezés: 
Ábrahám Krisztián, +36 30/638-0297, abrahamk@knp.hu

Föld napja rendezvény a szegedi Agórában
Időpont: 9.00-14.00
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 
(6722 Szeged, Kálvária sugárút 23.)

A Föld napja alkalmából a szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra és a Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazgatóság közös programot szervez az Interaktív 
Tudástár, a Csemete Egyesület és a Somogyi Könyvtár Agóra Gyermek-
kuckója közreműködésével, melyre szeretettel várjuk a térség oktatási 
intézményeinek diákjait és az egyéni érdeklődőket! Természetvédelmi, 
környezetvédelmi témájú játékok; bemutatók, kísérletek kicsiknek és na-
gyoknak. Előadások óránként. Ideális program osztályoknak a szombati 
munkanapra.

A részvétel ingyenes. Kérjük az iskolákból, óvodákból érkező csopor-
tokat, hogy előzetesen jelentkezzenek be! A jelentkezéseket érkezési 
sorrendben tudjuk fogadni kapacitásunk erejéig.
A programokra előzetes jelentkezés: 
Ábrahám Krisztián, +36 30/638-0297, abrahamk@knp.hu

Környezetvédelmi világnap - rendezvény iskolásoknak a szegedi 
Fehér-tónál
Időpont: 9:00 – 14:00 óráig
Helyszín: Tisza-völgyi Bemutatóház 
Program: Zöld háztartás bemutató; biokertészet; kerékpártúra 13 éves 
kortól (kerékpárt biztosítunk); gyógynövények használata. Ezen kívül 
folyamatosan: környezetvédelmi totó, játékok, fotós les sátor; múzeumi 
vezetés a Bemutatóház kiállításán.

A TISZA-VÖLGYI BEMUTATÓHÁZ  PROGRAMJAI 
ÉS SZOLGÁLTATÁSAI

Április 21.

Június 5.

„Ökosuli” előadássorozat 
Ajánlott témakörök:
1. A Kiskunsági Nemzeti Park élővilága (védettségi kategóriák, védett 
    területek lakóhelyünk közelében)
2. A Szegedi Fehér-tó madárvilága
3. A Föld napja(i) (harmóniában szülőbolygónkkal - beszélgetés 
    Földanyával)
4. A víz élete (víztakarékosság, vízvédelem)
5. Környezetvédelmi illemtan – zöld háztartások a gyakorlatban 
    (új értékrend; új illemtan a mindennapi élet összes területéhez)
6. Egy kólás doboz története (vásárlói, életviteli szokások hatása
    környezetünkre).
7. Az Energia legyen veled (energiatakarékosság a gyakorlatban)
 
A „Ökosuli” foglalkozások a korosztályhoz igazodva az iskolákban tartha-
tók. Egy alkalommal több 45 perces előadás is szervezhető egymás után. 
Egyeztetés szerint más természetvédelmi, környezetvédelmi témában is 
kérhető előadás.
Az előadások, foglalkozások természeti értékeinket mutatják be, és 
létfontosságú természetvédelmi és környezetvédelmi problémákra irá-
nyítják rá a figyelmet, kiemelve azt, hogy mit tehetünk ezek megoldása 
érdekében. Az előadásokhoz feladatlapok kérhetők.
A foglalkozásokat vezeti: 
Ábrahám Krisztián, +36 30/6380-297, abrahamk@knp.hu
Részvételi díj: 5000 Ft/osztály

Természetfotózás – fotós les madáritatóval
A természetfotósok igényei szerint létesített leskunyhóból (tükörüveg 
mögül), karnyújtásnyi távolságról élvezhető, és örökíthető meg a fürdő, 
táplálkozó erdei madárfajok látványa. A fotós les márciustól novembe-
rig előzetes időpont egyeztetés alapján vehető igénybe a Tisza-völgyi 
Bemutatóháznál.
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, +36 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu
Használati díj: 1000 Ft (fél napra)
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Naprózsa Erdei Iskola és Naprózsa Ház

A Kecskeméttől 20 km-re, Fülöpháza határá-
ban működő minősített erdei iskola ideális, 
biztonságos és kényelmes helyszínt és progra-
mot biztosít az idelátogatóknak.
Az 52-es út mentén található téliesített kőépület szorgalmi időben er-
dei iskolai programokhoz, nyáron természetismereti táborokhoz nyújt 
kedvező lehetőségeket. Az épületben az öt hálószoba (6+6+8+8+2=30 
ágy) mellett étkező, teakonyha, mosdók, labor és közösségi helyiség 
biztosítja a színvonalas munkát. Erdei tornapálya, tanösvény, az udvar-
ban tó, rönkjátszótér, gyógynövénykert és más szabadtéri építmény 
biztosítja a tanulást, kikapcsolódást. A Duna-Tisza közi hátság jellegze-
tes felszíni képződményeinek, a nemzeti park homokbuckavidékének 
megismerése során valamennyi műveltségi terület oktatására lehetőség 
nyílik.  Várhatóan 2018 tavaszán birtokba veheti a közönség a közvetle-
nül az erdei iskola mellett épülő új fogadó- és bemutató épületünket, a  
Naprózsa Házat. Gyerekek és felnőttek számára is sokoldalú informá-
ciókat nyújt majd az új információs pont a 
környező Natura 2000 területekről, azok vál-
tozatos világáról. 
Információ: Szabóné Ronkó Erzsébet, 
+36 76/501-594, fax: +36 76/481-074, +36 
30/488-4578, E-mail: ronkoe@knp.hu 
GPS: 46°52’6,737”É, 19°25’33,075”K

Kontyvirág Erdei Iskola

A nemzeti park területén, Lakitelek és Tiszaalpár 
között a Tőserdőben, az erdő szívében található 
az erdei iskola, melyet egyhektáros zárt park vesz 
körül. A fűthető kőépületben a 44 férőhely (2 és 
6 ágyas fürdőszobás szobák) mellett közösségi helyiségek, szabadtéri 
foglalkoztatók és kemence található. 
A természeti értékekben gazdag védett terület megismeréséhez, a ter-
mészetben való projektek megvalósításához kiváló helyszínt biztosít az 
erdei iskola (madarász-, gyógynövény-ismereti-, vízvizsgálati- stb. mo-
dulok). A programok építenek a térség településeinek történelmi, kul-
túrtörténeti emlékeire, a hagyományos gazdálkodási módok (fokgazdál-
kodás, halászat, kosárkötés) felfedezésére is. Az óvodások, alsós és felsős 
általános iskolások számára összeállított minősített programokhoz min-
den terepi eszközzel rendelkezik az erdei iskola.
A holtágak horgászatra, csónakázásra, fürdőzésre is alkalmasak. Gyalo-
gos és kerékpáros kirándulások tehetők Tiszaalpárra, Lakitelekre.
Információ: Bártol Réka, +36 30/475-9655, 
E-mail: info@kontyvirag.hu
www.kontyvirag.hu
GPS: 46°51’13,386”É, 19°59’2,106”

ERDEI ISKOLÁK, TÁBOROK
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Túráinkat elsősorban egyéni turisták, családok, kisebb létszámú csopor-
tok részére javasoljuk. A szakvezetett túrákon a résztvevőknek lehetősé-
gük van a tömeges turizmus elől elzárt helyszínek és egyedi természeti 
értékek megismerésére.
A túrákon való részvételi szándékát kérjük, legalább három nappal 
előre jelezze a megadott telefonszámon vagy e-mail címen! Előfor-
dulhat, hogy az időjárási vagy a terepviszonyok miatt a túra helye, 
időpontja változik.
A túrákon mindenki saját felelősségére vesz részt.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Téli vendégeink- Réce-lesen a hartai Duna-parton 
A túra során a Dunán áttelelő tengeri récék látványában gyönyörköd-
hetünk, és megfigyelhetjük az ártéri erdők jellegzetes madarait. 
Találkozó: 9:00, Hartán, a művelődési ház udvarán.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Kovács Sándor, +36 30/983-7701

Február 24. 
Vadvirág túra - Hóvirágos túra
Nem mindennapi látvány nyújtanak a Duna-menti ligeterdők pompázó 
hóvirágmezői február végén - március elején. Amennyiben kemény 
fagyok lesznek februárban és késlekedik a virágok nyílása, későbbre 
halaszthatjuk a túrát.
Találkozó: 9:00, Dunaszentbenedeken, az Óvoda előtt
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Gyurita István, +36 30/3295-250

Január 13.

Január 20. 
Téli túra az ártéri erdőben – 
Mártélyi Tájvédelmi Körzet
Nagy kiterjedésű rétek, változatos 
ártéri erdők, holtágak, vízállások, 
kubikok, együttese alkotja ezt a 
sajátos hangulatú tájat.
Találkozó: 9:00, a Mártélyi 
Üdülőtelep parkolójában
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és 
nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: 
Albert András, +36 30/481-2887

Március 3.
Vadvirág túra - Csillagvirág túra 
Március elején a mesebeli látványt 
nyújtó hóvirágmezőkben már fel-
fedezhetjük az ibolya és a tavaszi 
csillagvirág ragyogó kékes-lilás 
virágait is.
Találkozó: 10:00, Hartán, a
Művelődési Ház udvarán.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és 
nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: 
Kovács Sándor, +36 30/983-7701
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Március 11. 
Vadvirág túra - egyhajúvirág túra a Csodaréten
Kora tavasztól őszig egymást váltják a szebbnél szebb virágcsodák, 
folyamatosan virágpompába borítják a rétet. A terület egyik legjelentő-
sebb növénytani értéke az egyhajúvirág.
Találkozó: 10:30, Ásotthalom szélén, a Gárgyán-erdő mellett található 
„Ásotthalom erdei pihenő” nevű buszmegállóban.
Megközelítés: Szegedről autóbusszal a Mars-térről.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Krnács György, +36 30/4458-293

Március 17. 
Víz Világnapja a Kolon-tónál
Program: A Kolon-tó szegélyében több kilátópontot érintve, kora tava-
szi időszakban sétálunk ki az Aqua Colun tanösvényen.  A  Kolon-tavi 
Madárvártánál megismerkedünk a nádi énekesmadarak vonulás-kuta-
tásával,  majd  körbesétálunk  a  Bikatorok  tanösvényen.  Vissza utunk 
Izsákra a Matyó-dűlőn vezet. A túraútvonal hossza kb. 16 kilométer.
Találkozó: 9:00, Izsákon, a focipálya parkolójában (6070, Izsák, Mező 
utca 4.). A program egész napos.
Részvételi díj: felnőtt 1200 Ft/fő, diák és nyugdíjas 800 Ft/fő, 
családi 3000 Ft
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Információ, jelentkezés: Biró Csaba, 30/488-4540, 
kolonvilag@kolon-to.com

Március 24. 
Szikes vizeink felfedezése - túra a szegedi Fehér-tónál
A Fehér-tó nemzetközi jelentőségű madár élőhely. Az itt található 
Korom-sziget ezernyi madár fészkelőhelye, vonuláskor pedig a parti 
madarak, lúd-és récefélék pihenőhelye.
Találkozó: 10:30, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (E5 út; 158-as km 
szelvény)
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal vagy személyautóval az 
E5-ös úton.
Részvételi díj: (túra és kiállítás-belépő): felnőtt 900 Ft, diák, 
nyugdíjas 600 Ft
(A részvétel pedagógusok részére ingyenes.)
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu
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Április 7. 
Túzokünnep Bösztörpusztán
Közép-Európa legjelentősebb túzokállománya a Kiskunságban él.  
Az öreg kontinens legnagyobb testtömegű madarának násztánca, a tú-
zokdürgés igen látványos esemény, bár a félénk madarak nem enged-
nek közel magukhoz.
Programok: 10:00 – 14:00 óráig természetismereti séták, nemzeti parki 
termék bemutató és vásár, előadások, játszóház, majd egy délutáni túra 
során meglessük a túzokokat násztáncuk közben. 
Helyszín: Kunszentmiklós – Bösztörpuszta (WGS: 46,95484; 19,162577)
Csoportok bejelentkezési határideje: március 31. Egyéni látogatók je-
lentkezése nem szükséges.
Részletes program: www.knp.hu
A program ingyenes.
Információ, jelentkezés: 76/501-596, oktatasio@knp.hu, 
+36 30/4884-579, 
Szabó Ágnes, +36 30/4884-579

Április 7. 
Gyógyteák és gyógynövények - túra a szegedi Fehér-tónál
A környezetünkben is megtalálható gyakoribb gyógyhatású, házilag 
is felhasználható növényeket és feldolgozásuk módját ismerjük meg 
túránk során és néhány gyógyteát is megkóstolhatunk.
Találkozó: 9:00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál
(E5 út; a 158-as km szelvénynél.)
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal vagy személyautóval az 
E5-ös úton.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Április 8. 
Hajnali túzokles Apajpusztán 
Korán kell kelnie annak, aki a nemzeti park természetvédelmi őre 
vezetésével szeretné meglesni a nászruhás, dürgő túzokkakasokat. Az 
élmény megéri ezt a kis kényelmetlenséget! Saját gépkocsi szükséges! 
Találkozó: 6:00, Bugyi községben 
a református templom melletti 
parkolóban
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, 
diák és nyugdíjas 600 Ft, 
családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: 
Lóránt Miklós, +36 30/336-4850
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Április 14. 
Csillagséták nemzeti parkjainkban: Föld alatt és föld felett
Csillagászati bemutatóval egybekötött természetismereti túra. A Bajai 
földikutya-rezervátum természetvédelmi terület és élővilágának bemu-
tatása, sötétedés után pedig ismerkedés a csillagos égbolt csodáival.
Találkozó: 17:00, Baja, a volt Szegedi úti katonai gyakorlótér területe
Információ, jelentkezés: Tamás Ádám, +36 30/450-9227
A részvétel ingyenes.

Április 15. 
Túzokles a soltszentimrei szikes pusztán
A tavasz a legtöbb madárnak, így a puszta óriásának, a túzoknak is a  
nászidőszaka. Ez a fokozottan védett madár egy igazi ritkaság, a kaka-
sok násztáncát, azaz a dürgésüket pedig még a tapasztalt természetjá-
rók is csak elvétve láthatják. Napsütéses kora reggeli órákban azonban 
erre jó esélyünk van! A túzokok mellett láthatunk ürgéket, a legkoráb-
ban nyíló orchideánkat, az agár sisakoskosbort, és ha szerencsénk van, 
akkor megcsodálhatjuk az Afrikából ebben az időszakban visszatérő kék 
vércséket is. A túra hossza kb. 8 km, időtartama 4-5 óra. 
Találkozó: 8:00, a soltszentimrei vasútállomásnál
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Sápi Tamás, +36 30/4884-574

Április 28. 
Három Határ Teljesítménytúra
A teljesítménytúrát a Kolon-tó körüli három település rendezi: Fülöp-
szállás, Soltszentimre és Izsák. Az útvonal a Turjánvidék változatos, 
természeti értékekben gazdag területein halad, érinti a Kolon-tó 
homokbuckáit és vízparti részeit. Három távon lehet 
nevezni: 15, 25 és 50 km.
Találkozó: Izsák, Művelődési Ház (6070, Izsák, Kossuth L. tér 6.) 
További részletek, jelentkezés: www.tefe.hu/hhtt

Május 5. 
Túra az ágasegyházi Rekettye tanösvényen 
Az Orgoványi-rétek változatos arculatú területén szinte minden meg-
található, ami a Duna-Tisza köze jellemzője. Növényritkaságokat rejtő 
kaszáló- és láprétek mellett szikesek és festői homokbuckások tarkítják 
a tájat.
Találkozó: 9:00, Ágasegyházán a Coop áruház előtt
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Kis Viktor, +36 30/4884-561

Május 5. 
Madarak és fák napi túra a császártöltési Vörös-mocsárban 
A túrán kis szerencsével megfigyelhetjük az 50 Ft-os pénzérmén is 
szereplő kerecsensólymot, valamint madárgyűrűzési bemutató is lesz. 
Találkozó: 8:30, a Császártöltés melletti egykori Csala csárdánál
GPS: 46°27’ 31,73” É; 19º11’31,71”K
Információ, jelentkezés: Agócs Péter, +36 30/ 4884-587
A részvétel ingyenes.
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Május 5. 
Kirándulás a szikesek világába
A vasútállomástól indulva a Duna-völgyi főcsatorna, majd mellékcsator-
nája mentén sétálunk ki a Kelemen-székre, és ismerkedünk meg a szik 
élővilágával. Ezután a Túzok-torony irányába gyalogolunk a pusztán, 
majd a Csonka-tornyot látogatjuk meg. Utunk végét homoki élőhelyen 
tesszük aSoltszentimre vasútállomásáig.  Innen vonattal megyünk 
vissza Fülöpszállásra. 
A túra hossza: körülbelül 20 km, a program egész napos.
Találkozó: Fülöpszállás, vasútállomás, GPS: 46.819845, 19.245866
A találkozó időpontját a részvevőkkel egyeztetjük.
Részvételi díj: felnőtt 1200 Ft/fő, diák és nyugdíjas 800 Ft/fő, családi 
3000 Ft.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Információ, jelentkezés: Biró Csaba, 30/488-4540, 
kolonvilag@kolon-to.com

Május 11. 
Európai Lepkék Éjszakája a 
Kolon-tónál
Közösen kimegyünk a B. Bognár 
tanyára, ahol  az  est  folyamán  
szakember segítségével megis-
merjük a Kolon-tó éjszakai lepkéit. 
Napnyugta előtt sétálunk a Bika-
torok tanösvényen, majd előadást 
hallgatunk a Kolon-tó lepke fau-
nájáról. Besötétedés után speciális 
lámpa mellett figyeljük meg az 
érdekes lepkéket. A program kö-
rülbelül öt órás.
Találkozó: 18:30, Soltszentimre, 
Hősök tere (központ)
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák 
és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
A részvétel előzetes regisztráció-
hoz kötött. 
Jelentkezési határidő: 
2018. május 4.
További információk, 
jelentkezés: Biró Csaba, 
30/488-4540,
kolonvilag@kolon-to.com
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Május 12. 
Fülemülék éjszakája
Az est kiselőadással kezdődik a Városháza emeleti előadótermében a 
Kolon-tó madárvilágáról, madárhangokról, főszerepben a fülemüle. 
Ezután lovaskocsis túra a Bikatorok tanösvényhez, közben madármegfi-
gyelés, madárhangok hallgatása. 
Találkozó: 18:00, Izsák, Szabadság tér 1., a Városháza hátsó bejáratánál. 
A program kb. 4-5 órás.
Részvételi díj: felnőtt 2500 Ft/fő, diák és nyugdíjas 2000 Ft/fő, 
családi 7500 Ft A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 
Jelentkezési határidő: 2017. május 5.
Jelentkezés: Biró Csaba, 30/488-4540, kolonvilag@kolon-to.com

Május 12.  
Délutáni gyógynövény-ismereti túra a szegedi Fehér-tónál
A környezetünkben is megtalálható gyakoribb gyógyhatású, házilag 
is felhasználható növényeket és feldolgozásuk módját ismerjük meg 
túránk során.
Találkozó: 14.00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (E5 út; a 158-as km 
szelvénynél.)
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal vagy személyautóval az 
E5-ös úton.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Május 12. 
Ismerkedés a kígyók arisztokratájával - túra a Rákosivipera-védelmi 
Központhoz
A látogatók végigsétálnak a tanösvényen, ahol bepillanthatnak egy 
vizes, egy erdei- és egy réti életközösségbe. A szabadtéri terráriumban 
bemutatjuk a területre jellemző gyík fajokat, valamint a rákosi viperát. 
www.rakosivipera.hu
Találkozó: 8:00, Kunpeszéren a Hubertusz italbolt előtt
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: dr. Vadász Csaba, +36 30/4960-274 
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Május 12. 
Sziki barangolás Miklapusztán
A szikes talajok és az Európában egyedülálló, jól fejlett szikpadkák 
jelentik a védett terület talajtani és geomorfológiai értékét. A környeze-
tükből sokszor egy méterre is kiemelkedő szikpadkákon megcsodálhat-
juk két hazai orchidea fajunkat, a pókbangót és az agárkosbort. 
A túra során a magyar puszták büszkesége, a túzok is szemünk elé 
kerülhet.
Találkozó: 8:30, Hartán a Művelődési Ház udvarán
(Harta, Bajcsy Zs. u. 5.)
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Kovács Sándor, +36 30/9837-701

Május 12. 19., 20., 26. 
Orchidea túrák a Páhi-réteken
A Kolon-tóhoz délről csatlakozó Páhi-réteken tavasztól a nyár elejéig 
csodálhatjuk 
meg a hazai kosborok gazdag világát  a Kolon-tavi Orchideák  tanös-
vényen. Többek között a mocsári  kosbor,  a  hússzínű  ujjaskosbor,  a  
vitézkosbor  és  a  poloskaszagú  kosbor  fordul  elő nagyobb számban. 
A program körülbelül 4-5 órás.
Találkozó: 9:00, Páhi, Vasút utca 2., Művelődési Ház Kezdés 9 órakor
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Információ, jelentkezés: Biró Csaba, 30/488-4540, 
kolonvilag@kolon-to.com

Május 19. 
Madárország Pusztaszeren – gyalogos nyílt túra
A pusztaszeri madárrezervátumban végigjárjuk a kunhalmokat, megis-
merjük a Dongér-tó gazdag madárvilágát, a terület gyógynövényeit. 
Találkozó: 11.00, Pusztaszer, Munkástelepi buszmegálló
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Május 19. 
Csatangolás a Csodaréten 
Kora tavasztól őszig egymást váltják a szebbnél szebb virágcsodák, 
folyamatos virágpompába borítják a rétet. A terület egyik legnagyobb 
növénytani értéke az egyhajúvirág, de ugyancsak látványosak a külön-
böző orchideafajok vagy a nősziromfélék. 
Találkozó: 10:30, Ásotthalom szélén a Gárgyán-erdő mellett található 
„Ásotthalom erdei pihenő” nevű buszmegállóban.
Megközelítés: Szegedről autóbusszal a Mars-térről.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Krnács György, +36 30/4458-293
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Május 26. 
Vadvirág túra az Európai Nemzeti Parkok Napja alkalmából - Árva-
lányhajas Túra 
Május elején csodálatos árvalányhaj tenger borítja a homokbuckákat. 
E helyen tenyészik a kék szamárkenyér, és a kistermetű félcserje, a 
naprózsa is. 
Találkozó: 9:00, Naprózsa Erdei Iskola előtti parkolóban.
Információ, jelentkezés: Pálszabó Ferenc, +36 30/4884-543
A részvétel ingyenes.

Május 26.  
Fészekrakók a Péteri-tónál
A tavasz a fészkelés időszaka. A Péteri-tó is ilyenkor kínálja a legtöbb 
látnivalót. Récefélék, gázlómadarak csapatai lepik el e területet, de 
távcsővégre kerülhet a fenséges rétisas is.
Találkozó: 9.00, az E5-ös főútvonalon, a 127-es km-nél lévő Kutatóház 
előtt, a Monostori csárda közelében.
Megközelítés: autóbusszal Szegedről, leszállás a Monostori Csárdánál
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Május 26. 
Mocsárjáró túra a kiskunhalasi Fejeték-mocsár tanösvényen
Találkozó: 9:00, a Fejetéki-mocsár tanösvény főtáblájánál, mely a 
mocsár déli végében a Tóth-horgásztó bejárata után kb. 70 méterre ta-
lálható (WGS: 46,449845; 19.460114). Parkolási lehetőség a centrumból, 
illetve a Sós-tó felől érkezve a volt Somogyi Lakodalmasház előtt (WGS: 
46,451482; 19.462544). Innen a Tóth-tó irányában tovább haladva kb. 
250 méterre gyalogosan elérhető a találkozóhely. 
A túra hossza: kb. 4 km.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Somogyi István, +36 30/4884-534

Május 25-27. 
„Muzsikál az erdő a Hírös városban”
A „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat 15. évadának első eseménye 
a „Muzsikál az erdő a Hírös Városban”. A három napos programfolyam 
helyszíne a Nyíri erdő és Lakitelek – Tőserdő. A családi nap során lesz 
erdei séta, kenutúra a Szikrai holtágon, természetismereti és kézműves 
játszóház, helyi termék vásár, néptáncbemutató, bábszínház, gyerekrajz 
pályázat eredményhirdetés és erdei komolyzenei koncertek.
Részletes program: www.muzsikalazerdo.hu

A program ingyenes.
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Június 2. 
Pampalíni túra a Peszéradacsi-réteken
A Magyar Nemzeti Parkok Hetére szervezett túra során megcsodál-
hatjuk a rétek csodálatos virágait, és ha kedvez az idő, akkor a hatlábú 
lakókkal is ismeretséget köthetünk.
Találkozó: 10:00, a Kunadacsi Horgászcentrum parkolójában 
(6097 Kunadacs, Alsóadacs 12/A)
Információ, jelentkezés: Barna Zsolt, 30/ 48844-704
A részvétel ingyenes.

Június 2-3. 
Ezerarcú Kolon-tó
Ismerje meg a Kolon-tó sokféle élőhelyét és természeti értékeit a két-
napos túra során. Az első nap Izsákról dél felé  haladva  kerüljük  meg  a 
Kolon-tavat, megismerve a láprétek és láperdők világát.  Az éjszakát a B. 
Bognár tanyán töltjük. Másnap reggel bejárjuk a Bikatorok tanösvényt, 
majd a Kolon-tó nádasa mellett sétálunk vissza Izsákra. 
A túra hossza: első nap 22 km, második nap 12 km.
Szállás: B. Bognár tanya udvarán, sátorban.
Találkozó: Vino Étterem – Kolon Café, Izsák, Dózsa György tér 4. 
A kezdés időpontját a jelentkezőkkel egyeztetjük.
Részvételi díj: felnőtt 4000 Ft/fő, diák és nyugdíjas 3200 Ft/fő, 
családi  jegy 11200 Ft.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Információ, jelentkezés: Biró Csaba, 30/488-4540, 
kolonvilag@kolon-to.com

Június 9. 
Vadvirág túra - A szegfűvirágzás ünnepe
Európa egyik legritkább, vadon élő virága a tartós szegfű. A világon 
kizárólag a Duna-Tisza köze homokvidékein fordul elő ez a fokozottan 
védett növény. 
Találkozó: 9:00, a tanösvény pallósora előtti pihenőhely 
Megközelítés: a Soltvadkert-Kiskunmajsa közötti közúton, Tázlár és 
Bodoglár települések között, a 16,3 km szelvénynél, a táblával megjelölt 
földútnál kell betérni (WGS: 46,538780; 19,590480).
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Somogyi István, +36 30/4884-534 

Június 
Tiszavirág túra a mindszenti 
Tisza-szakaszon 
A pontos időpont a kérészek 
rajzásától függ. 
Előzetes jelentkezés május 30-ig. 
A jelentkezőket telefonon vagy 
e-mailben értesítjük a pontos 
időpontról.
Találkozó: A mindszenti kompnál
Részvételi díj: 1500 Ft/fő
Információ, jelentkezés: 
Albert András, +36 30/481-2887, 
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Június 9. 

Június 9. 
Titokzatos madarunk, a lappantyú
Az est kiselőadással kezdődik a Városháza emeleti előadótermében a 
Kolon-tó madárvilágáról, madárhangokról, főszerepben a lappantyú. 
Ezután lovaskocsis túra a Bikatorok tanösvényhez, közben madármegfi-
gyelés, madárhangok hallgatása. A program 4-5 órás.
Találkozó: 18:00, Izsák, Szabadság tér 1., 
a Városháza hátsó bejáratánál
Részvételi díj: felnőtt 2500 Ft/fő, diák és nyugdíjas 2000 Ft/fő, 
családi kedvezmény 7500 Ft.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezési határidő: június 2.
Információ, jelentkezés: Biró Csaba, 30/488-4540, 
kolonvilag@kolon-to.com

Június 16. 
Hajóskapitányként a Tiszán – vízitúra jogosítvány nélkül vezethető 
kishajókkal
Délelőtti vízitúránk során a Tisza és a Maros élővilágát fedezzük fel ma-
gunk vezette 4, 6 és 8 személyes kishajókkal, melyeket nagykorúak vízi 
jártassági nélkül vezethetnek. A hajók kezeléséhez segítséget, a túrához 
mentőmellényt biztosítunk. A hajók sebessége 8-12 km/h. A helyek 
száma korlátozott, előzetes bejelentkezés és foglalás szükséges! 
Találkozó: 8:30, Szeged, Felső Tisza-parton a vízitelep mellett, a stadi-
onnal szemben, a Foka Ökokikötő bejáratánál.
GPS: 46° 15’ 24,39”É  20° 10’ 28,06”K
Részvételi díj: 3000 Ft, 3600 Ft, 4500 Ft hajótípus szerint
Információ, előzetes bejelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Június 16. 
Kalandos kenutúra az Átokcsatornán, fecskék társaságában
Fülöpszállástól Akasztóig kenuzunk a Duna-völgyi főcsatornán, közben 
a hidaknál fészkelő füsti-  és molnárfecske fészkeket mérjük fel. Így a ná-
das szegélyezte csatornán az aktív kikapcsolódás mellett az élővilágba 
is betekintést nyerünk, sőt biotikai adatokat is gyűjtünk. A program 
egésznapos.
Találkozó: 9:00, Fülöpszállás, vasútállomás. 
GPS: 46.819845, 19.245866
Részvételi díj: felnőtt 1600 Ft, diák és nyugdíjas 1000 Ft, családi jegy 2500 Ft
A kenuk csak korlátozott számban állnak rendelkezésre, így a részvétel 
előzetes regisztrációhoz kötött.
Információ, jelentkezés: Biró Csaba, 30/488-4540, 
kolonvilag@kolon-to.com

Június 16. 
Gomba- és gyógynövény-ismereti túra Bugacon  
A gyalogos túra során a résztvevők különböző homoki élőhelyek gom-
bafajait és gyakoribb gyógyhatású növényeit ismerhetik meg. 
A túrát vezeti: Horváth Lászlóné, gombaszakértő és szakellenőr
Találkozó: 10:00, Bugacon a Karikás Csárdánál
Információ, jelentkezés: Tóth Endre, +36 30/488-4547
A részvétel ingyenes.

Június 23. 
Múzeumok Éjszakája a Tisza-völgyi Bemutatóházban
Az újhold napján esti/éjszakai túra a szegedi Fehér-tónál egy rendha-
gyó múzeumi bemutató és tárlatvezetés után.
Találkozó: 18.00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (E5 út; a 158-as km 
szelvénynél)Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal vagy sze-
mélyautóval az E5-ös úton.
Részvételi díj (túra és kiállítás-belépő): felnőtt 1000 Ft, 
diák és nyugdíjas 700 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Június 30. 
VI. Futó-homok terep félmaraton verseny Bugacon
A Iustitia Sport és Kulturális Egyesület és a KNPI szervezésében. 
Részletes információ: www.iusegy.com; www.knp.hu

TÚRANAPTÁR 2018

26 27

Vércseleső túra a nagyállási erdőben
Meggyűrűzzük a vércsefiókákat és 
közben egy kellemes sétát teszünk az 
erdőben.
Találkozó: 10: 00, a Nagyállási telep bejá-
ratánál (Kunszentmiklós – Bösztörpuszta, 
WGS: 46,95484; 19,162577)
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és 
nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Erdős Sarolta 
+36 30/456- 0385



Július 1. 
Magyar Pásztorkutyák Találkozója Bugacon
Magyar Pásztorkutyák országos és nemzetközi kiállítása mind az öt 
fajta részvételével, CAC és klubgyőztes címek kiadásával. Magyar fajták 
Terelő Országos Bajnoksága minősítő forduló. Tenyész-szemlék, terelési 
képességvizsga.
Helyszín: Bugacpuszta

Július 7. 
Bugaci kalandos túra az éj leple alatt 
Ismerkedés az éjszakai állatok életmódjával, hangjaival. 
Találkozó: 20:00, a bugaci Karikás csárda előtt
A programon a részvétel ingyenes!
Információ, jelentkezés: Lucza Márk, +36 30/288-6223

Július 7. 
Túra a Kolon-tóhoz
A Kolon-tó szegélyében több kilátópontot érintve sétálunk ki az Aqua 
Colun tanösvényen.  A Kolon-tavi Madárvártánál megismerkedünk a 
nádi énekesmadarak vonulás-kutatásával, majd körbesétálunk a Bikato-
rok tanösvényen. Visszautunk Izsákra a Matyó-dűlőn vezet. A program 
egész napos, a túraútvonal 16 km.
Találkozóhely: 9:00, Izsák, focipálya parkoló (Mező utca 4.) 
Részvételi díj: felnőtt 1200 Ft/fő, diák és nyugdíjas 800 Ft/fő, 
családi jegy 3000 Ft.
Információ, jelentkezés: Biró Csaba, 30/488-4540, 
kolonvilag@kolon-to.com

Július 14. 
Hajóskapitányként a Tiszán – vízitúra jogosítvány nélkül vezethető 
kishajókkal Délelőtti vízitúránk során a Tisza és a Maros élővilágát 
fedezzük fel magunk vezette 4, 6 és 8 személyes kishajókkal, melyeket 
nagykorúak vízi jártassági nélkül vezethetnek. A hajók kezeléséhez 
segítséget, a túrához mentőmellényt biztosítunk. A hajók sebessége 
8-12 km/h. A helyek száma korlátozott, előzetes bejelentkezés és fog-
lalás szükséges! Találkozó: 8:30, Szeged, Felső Tisza-parton a vízitelep 
mellett, a stadionnal szemben a Foka Ökokikötő bejáratánál.
GPS: 46° 15’ 24,39”É  20° 10’ 28,06”K
Részvételi díj: 3000 Ft, 3600 Ft, 4500 Ft, hajótípus szerint
Információ, előzetes bejelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu
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Július 28. 
Túra a Szelidi-tó körül a Kékmoszat tanösvényen
A szikes jellegű morotvató kedvelt fürdőhely. Vizében számos, a 
horgászok által is kedvelt halfaj él. A nyílt víz, a part menti nádasok, a 
környező rétek gazdag madárközösségnek adnak otthont.
Találkozó: 9:00, az üdülőfalu buszmegállójában, a víztorony közelében
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Gyurita István, +36 30/3295-250

Augusztus 4. 
Hajóskapitányként a Tiszán – vizitúra jogosítvány nélkül vezethető 
kishajókkal
Délelőtti vízitúránk során a Tisza és a Maros élővilágát fedezzük fel ma-
gunk vezette 4, 6 és 8 személyes kishajókkal, melyeket nagykorúak vízi 
jártassági nélkül vezethetnek. A hajók kezeléséhez segítséget, a túrához 
mentőmellényt biztosítunk. A hajók sebessége 8-12 km/h. A helyek 
száma korlátozott, előzetes bejelentkezés és foglalás szükséges! 
Találkozó: 8:30, Szeged, Felső Tisza-parton a vízitelep mellett, a stadi-
onnal szemben a Foka Ökokikötő bejáratánál.
GPS: 46° 15’ 24,39”É  20° 10’ 28,06”K
Részvételi díj: 3000 Ft, 3600 Ft, 4500 Ft, hajótípus szerint
Információ, előzetes bejelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Augusztus 11. 
Vízitúra a tőserdei Holt-Tiszán
Délutáni vízitúránk során felfedezzük a holtág élővilágát.
Találkozó: 16:30, a Lakitelek- Tőserdő Üdülőtelep parkolójában, 
a hídnál.
Megközelítés: Kecskemétről a 44-es főúton, majd Kapásfalunál Tőserdő 
felé letérve, vagy vonattal Kiskunfélegyházáról. 
Jelentkezés július 3-ig.
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 800 Ft, családi 3000 Ft
Információ, jelentkezés: Bártol István, +36 30/4884-539

Augusztus 11. 
Csendes madárles a Csaj-tón
2-3 órányi csend és madárdal a Csaj-tó rejtett zugaiban. A nyár végi 
időszakban is varázslatos a reggeli túrák hangulata. Ilyenkor már az 
anyányi méretű fiókákat is megfigyelhetjük a legtöbb madárfajnál. 
Természetfotósoknak, madarászoknak is ajánljuk a részvételt.
Találkozó: 8.15, Csanytelek, Alsó-főcsatorna buszmegállónál
(Csanytelek, Baks felőli településtábla).
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu
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Augusztus 18. 
Ezeregy csillagos éjszaka
Közösen kimegyünk a  B. Bognár  tanyára,  ahol  az  est  folyamán  szak-
ember segítségével megismerjük az éjszakai égboltot. Napnyugta előtt 
sétálunk a Bikatorok tanösvényen, majd előadást hallgatunk a csillagok-
ról. Besötétedés után csillagászati távcsővel figyeljük meg a Holdat, a 
Jupitert és a Szaturnuszt,  valamint  galaxisokat, planetáris ködöket. Az 
est romantikáját a hullócsillagok adják. A program körülbelül 4-5 órás.
Találkozó: 18:00, Soltszentimre, Hősök tere (központ)
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezési határidő: 
augusztus 11.
Információ, jelentkezés: Biró Csaba, 30/488-4540, 
kolonvilag@kolon-to.com

Augusztus 25. 
Kenus vízitúra Mártélyon
A holtág vizén evezve madarászhatunk Mártélyon. Mentőmellényt 
minden résztvevőnek biztosítunk. Kenuk csak korlátozott számban 
állnak rendelkezésre, ezért előzetes bejelentkezést kérünk. A program 
fakultatív folytatása lehet a délutáni gyalogtúra.
Találkozó: 9:00, a mártélyi strand parkolójában
Részvételi díj: felnőtt 1600 Ft, diák és nyugdíjas 1000 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Augusztus 25.  
Gyalogtúra a mártélyi Tiszánál
A mártélyi Tisza vadregényes ösvényein túrázunk szombat délután. A 
délelőtti kenutúra fakultatív folytatása.
Találkozó: 13:30, a mártélyi strand parkolójában
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Szeptember 8.  
A csodaszarvas nyomában – szarvasbőgés és csillagles az Őrjegben
Az Őrjeg a Duna egykori medrében kialakult hatalmas mocsárvilág 
maradványa. A környező erdők gazdag nagyvad állománnyal rendel-
keznek. Nyár végén, ősz elején megkezdődik a szarvasbikák nászra hívó 
bőgése. A túra során kis szerencsével ennek is fültanúi lehetünk, majd a 
csillagos ég csodáiban gyönyörködünk. Találkozó: 17:30, a Császártöl-
tés melletti egykori Csala Csárda parkolójában 
GPS: 46°27’31,73”É; 19º11’31,71”K Információ, jelentkezés: 
Agócs Péter, +36 30/4884-587 A részvétel ingyenes.
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Szeptember 15. 
Őszi füzértekercs túra Miklapusztán
A túrázók a Duna-völgy legszebb szikes 
pusztájának tájképi szépségei mellett gyö-
nyörködhetnek az apró termetű orchidea-
félénk, az őszi füzértekercs látványában is, 
melynek virágai olyanok, mintha kristálycu-
korba mártották volna őket. 
Találkozó: 9:00, Harta, Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház (Bajcsy Zsilinszky u. 5.)
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és 
nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Kovács Sándor, +36 30/983-7701

Szeptember 15. 
Apja - fia éjszakai bátorságtúra a Tőserdőben 
Az éjszakai erdő felfedezése a Hold fényénél. Ajánlott bátor nagypapák-
nak és unokáknak, apukáknak és gyerekeknek, de természetesen bátor 
anyukákat és nagymamákat is várunk!
Zseblámpa helyett a holdvilág segít a túra során.
Találkozó: 19:30, a Kontyvirág Erdei Iskolában
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Bártol Réka, +36 30/475-9655, bartolreka@knp.hu

Szeptember 15. 
Őszi kikerics virágzás a Kolon-tónál
A legtöbbi növénnyel ellentétben ősszel hozza virágait az őszi kikerics, 
mely ilyenkor tömeges borítja a túra során bejárt réteket. 

A program kb. 4 órás.
Találkozóhely: 9:00, Páhi, 
Művelődési Ház (Vasút u. 2.)
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, 
diák és nyugdíjas 600 Ft, 
családi 2000 Ft

A részvétel előzetes regisztráció-
hoz kötött.

Információ, jelentkezés: 
Biró Csaba, 30/488-4540, kolonvilag@kolon-to.com

Szeptember 15.  
Drótszamárháton a szegedi Fehér-tónál
Kerékpárral a tórendszer nagyobb részét be tudjuk járni, megismerve 
rejtett zugait. Vonuláskor parti madarak, lúd-és récefélék keresik fel 
nagy csapatokban a Fehér-tavat.
Találkozó: 9.00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (E5 út; a 158-as km 
szelvénynél)
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal vagy személyautóval az 
E5-ös úton.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Kerékpárokat korlátozott számban tudunk biztosítani (300 Ft/fő).
Információ, jelentkezés:
Ábrahám Krisztián 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
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Október 20. 
Őszerdő- túra a tőserdei Kontyvirág tanösvényen
Az őszi erdő szépségeiben, a nyugovóra készülődő természetben gyö-
nyörködhetünk. Megismerkedünk az őszi termésekkel, gombákkal.
Találkozó: 9:30, Lakitelek, szabadstrand, a Holt-Tisza hídjánál
Információ, jelentkezés: Bártol István, 30/4884-539
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft

Október 20. 
A Táj Nemzetközi Napja- „tájséta” a buckák között
Megismerjük a Fülöpházi-buckavidék tájtörténeti múltját és tájértékeit. 
Az élővilág sajátosságai mellett a tanyai gazdálkodásról, a kisparcellás 
kertművelésről, a homokfásításokról, homokmegkötésekről, hajdani 
fürdőhelyekről és a szárazodásról is szó lesz. A túra hossza 8-10 km.
Találkozó: 9:00, Naprózsa Erdei Iskola parkolója
Megközelítés: Az 52. sz út 20. km szelvényében az erdei iskolát Termé-
szetvédelmi Oktatóközpont feliratú tábla jelzi.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Dóka Richárd, 30/994-7467, dokar@knp.hu

Október 20. és 27.
Őszi darules a szegedi Fehér tónál
A Tisza-völgyi bemutatóház megtekintése után a tórendszer ideális 
pontján bevárjuk a darvak esti behúzását. Reményeink szerint madarak 
tízezrei húznak el a fejünk fölött a felkelő Hold felől a lemenő nap 
irányába.
Találkozó: 15.00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (az E5 főút 158-as 
km-szelvénynél.)
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal szatymazi temető megál-
lóig vagy személyautóval az E5-ös úton.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297,
abrahamk@knp.hu

Október 28.
Őszi darules a szegedi Fehér-tónál
Találkozó:14.00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (az E5 főút 158-as 
km-szelvénynél.)
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal vagy személyautóval az 
E5-ös úton.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Szeptember 22. 
Vadvirág túra - Kikerics túra a Kiskőrösi Turjánosban
Találkozó: 10:00, Kiskőrösön a Rákóczi utca végén, ahol az aszfaltos út 
véget ér
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák, nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Sárkány József, +36 30/4884545

Szeptember 29. 
Szent Mihály napi túra Bugacon  
A gyalogos túra során a résztvevők 
a homoki élőhelyek ősszel előfor-
duló gombafajait és gyakoribb 
gyógyhatású növényeit ismerhetik 
meg, a Szent Mihály naphoz kötő-
dő népszokásokkal együtt. 
A túrát vezeti: Horváth Lászlóné, 
gombaszakértő és szakellenőr
Találkozó: 10:00, Bugacon a Karikás Csárdánál
Információ, jelentkezés: Tóth Endre +36 30/488-4547
A programon a részvétel ingyenes.

Október 6-7. 
Nemzetközi Madármegfigyelő Napok
Az országosan és egész Európában megrendezésre kerülő madármeg-
figyelő napokra október első hétvégéjén kerül sor, számos helyszínen. 
Ezen a napon nem bújhat el egyetlen madár sem előlünk, felmérjük 
a területen előforduló összes madárfajt. A távcsövét senki ne hagyja 
otthon! Helyszínek: Péteri-tó:

További információ: www.knp.hu; www.mme.hu
A részvétel ingyenes.

Október 6. 
Geotóp Nap – Mesélő kövek Csólyospáloson
Azokat a diákokat, felnőtteket, családokat, osztályokat, akik kíváncsiak 
arra, mit rejt a föld mélye, miről árulkodnak a kőzetek, miként jöttek 
létre a felszínformák, várjuk Csólyospáloson! A Csólyospálosi földtani 
feltáráshoz szervezett geotúra során lehetőség nyílik az Alföld egyetlen 
szilárd építőkövét bemutató „Varangykő tanösvény” bejárására, 
valamint bepillantást kaphatunk a kőfejtés és a hagyományos paraszti 
életmód eszközeit őrző Helytörténeti Gyűjteménybe is.
Találkozó: 10:00, Csólyospáloson, a Helytörténeti Gyűjtemény előtt 
(Korona u. 1. )
Információ, jelentkezés: Balázs Réka, +36 30/4884-588, 
balazsr@knp.hu,
Somogyi István, +36 30/4884-534, somogyii@knp.hu.)
A részvétel ingyenes.
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Molnár László 30/4884-549; 
Alpári-rét: Bártol István 
30/4884-539; Kelemen-szék: 
Sápi Tamás 30/4884-574;
szegedi Fehér-tó: Ábrahám Krisztián 
30/638-0297; Császártöltési Vörös- 
mocsár:  Agócs Péter 30/4884-587;
Kolon-tó: Biró Csaba 30/4884-4540;
Bácsalmási víztározó: Tamás Ádám, +36 30/450-9227



November 2., 3. és 4.  
Őszi darules a szegedi Fehér-tónál
Találkozó:14.00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (az E5 főút 158-as
km-szelvénynél.)
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal vagy személyautóval az 
E5-ös úton.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

November 10.  

VII. Fehértavi Darvadozás
A Hortobágy után a hazai daruvonulási útvonal legfontosabb állomása 
a a szegedi Fehér-tó környéke. A november derekán itt tartózkodó 
darvak száma eléri a 30-40 ezret. E rendkívüli természeti látványosság 
alkalmából rendezzük meg évek óta a Fehértavi Darvadozás - 
a madárvonulás Dél-alföldi ünnepe elnevezésű rendezvényünket. 
Helyszín: Postakocsi csárda (Szatymaz)
Részletes program: www.knp.hu, 
www.facebook.com/KiskunsagiNemzetiPark
Információ: Albert András, 30/481-2887, 
darvadozas.knpi@gmail.com
A program ingyenes.

November 17., 18. és 24.
Őszi darules a szegedi Fehér tónál
Találkozó: 13.30, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (az E5 főút 158-as 
km-szelvénynél.)
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal vagy személyautóval az 
E5-ös úton.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu
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December 8. 
Mikulás napi buckatúra a Fülöpházi buckavidéken
Találkozó: 9:00, a Naprózsa Erdei Iskola parkolójában
Megközelítés: Az 52. sz út 20. km szelvényében az erdei iskolát 
Természetvédelmi Oktatóközpont feliratú tábla jelzi. 
GPS: 46°52’6,737”É, 19°25’33,075”K
A túra végén meleg teára invitáljuk a résztvevőket a Naprózsa Erdei 
Iskolába.
Mikulás sapkát viselőknek a túra ingyenes.
Információ, jelentkezés: Gilly Zsolt, +36 30/4884-565

VEZETETT TÚRÁK A KOLON-TÓNÁL:

Túrák maximum 15 fős csoportok részére, előzetes időpont egyeztetés-
sel, az év bármely napján!

• Egész napos program a Kolon-tónál
A látogatók megismerkedhetnek a Kolon-tó élővilágával, természeti 
értékeivel. Az útvonal körülbelül 20 km hosszú.
Részvételi díj: 23 000 Ft/csoport
További információk, jelentkezés: Biró Csaba, 30/488-4540, 
kolonvilag@kolon-to.com

• Túra a Bikatorok tanösvényen
Körülbelül 4  órás  program  a  Kolon-tónál,  ahol  a  látogatók  megis-
merkedhetnek  a  Kolon-tó élővilágával, természeti értékeivel. 
Az útvonal körülbelül 5 km.
Részvételi díj: 12 000 Ft/csoport
További információk, jelentkezés: Biró Csaba, 30/488-4540,
 kolonvilag@kolon-to.com

• Lovaskocsis túrák
Májusban és júniusban,  bármely  nap  igényelhető  lovaskocsis  tú-
ravezetés.  A program  igény szerint  kiselőadással  indul,  az  aktuális  
témákról.  Ezután  a  Kolon-tó  természeti  értékeit megtekintve a Bika-
torok tanösvényhez megyünk, amit gyalogosan járunk be, körülbelül 
három kilométeren. A program végén a Nagy-vizet nézzük meg, majd 
indulunk vissza lovaskocsival Izsákra. A program körülbelül 4 órás.
A programot legfeljebb 12 fő részére tudjuk biztosítani.
Részvételi díj: 25000 Ft/csoport
További információk, jelentkezés: Biró Csaba, 30/488-4540,
kolonvilag@kolon-to.com
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A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság tanösvényei színes információs 
táblákkal, rövid leírásokkal és magyarázó ábrákkal segítik egy-egy terü-
let természeti és kultúrtörténeti értékeinek felfedezését. A tanösvények 
egy részéhez kísérőfüzetek és munkáltató füzetek is vásárolhatók a Ter-
mészet Házában és a bemutatóhelyeken. A tanösvények látogatása 
előtt kérjük, tájékozódjon - a www.knp.hu honlapon, vagy telefonon  
+36 76/501-596 - az aktuális természeti állapotokról. A tanösvényeket 
mindenki saját felelősségére látogathatja.

Ásotthalom 
• Csodarét tanösvény..............................hossza: 4 km 
GPS: 46°11’42,390”É; 19°50’35,570”K; WGS: 46,19510839; 19,84321379 

Bugac
• Pusztatúra..............................hossza: 6 km
GPS: 46°40’6,905”É; 19°38’0,900”K; WGS: 46,66858477; 19,6335834
Császártöltési Vörös-mocsár természetvédelmi terület, Kecel
 
• Vörös-mocsár tanösvény..............................hossza: 2,5 km
GPS: 46°26’6,705”É, 19°10’42,210”K; WGS: 46,43519581; 19,17839159 

Csólyospálos
Csólyospálos Réti mészkő feltárás természetvédelmi terület,
• Varangykő tanösvény
GPS: 46°25’36,68”É, 19°51’51,11”K; WGS: 46,426690; 19,865025
Megközelíthető Csólyospálos településtől ÉK-re, a temetővel szemben 
lévő dűlőúton.

Dunatetétlen 
• Csárda halom tanösvény
GPS: 46°45’12,58”É; 19°06’17,38”K; WGS: 46,753469; 19,104856
A Csárda-halom megközelíthető az 53. számú főút dunatetétleni 
leágazásánál.

Érsekhalma 
• Érsekhalmi földvár
GPS: 46°21’32,27”É; 19°06’31,61”K; WGS: 46,358972; 19,108786
Megközelíthető az 54. sz. főút érsekhalmi leágazásától.

TANÖSVÉNYEK

Felső-Kiskunsági puszta, Apaj 
• Réce tanösvény..............................hossza: 1,1 km 
GPS: 47°7’5,944”É, 19°6’39,316”K; WGS: 47,1183178; 19,11092115 

Felső-kiskunsági tavak, Kelemen-szék, Fülöpszállás 
• Gulipán tanösvény
GPS: 46°48’22,741”É; 19°9’50,593”K; WGS: 46,806317; 19,164054 

Fülöpházi-buckavidék

• Báránypirosító tanösvény..............................hossza: 2 km
GPS: 46°52’4,961”É; 19°25’31,551”K; WGS: 46,86804458; 19,42543087 

• Garmada tanösvény (a tanösvénynek két ága van)

 1) Naprózsa Erdei iskola –  
 Fülöpháza falu központ között hossza:..............................4 km 
 Fülöpháza falu központ: GPS: 46°53’33,75”É; 19°26’38,58”K;   
 WGS: 19,444861; 46,892879

 2) Somodi Tanya – Fülöpháza falu központ között: 
 Somodi tanya: GPS: 46°53’03,06”É; 19°23’48,37”K; 
 WGS: 19,398513  46,885255

Kiskunhalas 
• Fejeték tanösvény..............................hossza: 4 km
GPS: 46°27’0,276”É; 19°27’40,498”K; WGS: 46,450077; 19,461249 

Kiskunmajsa − Bodoglár 
• Tartós szegfű tanösvény..............................hossza: 1 km
GPS: 46°32’13,76”É, 19°35’23,767”K; WGS: 46,537145; 19,589937 

Kolon-tó, Izsák, 
•Aqua Colun tanösvény..............................hossza: 3,5 km
GPS: 46°48’’34.9”É, 19°20’18.6”K; WGS: 46,80969943 19,3384922

• Bikatorok tanösvény
GPS: 46°46’09.2”É, 19°19’46.4”K; WGS: 46.769231, 19.329552
hossza: 3 km

• Kolon-tavi orchideák tanösvény, Páhi..............................hossza: 8 km
GPS: 46°42’50.4”É, 19°22’54.6”K; WGS: 46.714000, 19.381843

Nagyszéksós-tó, Mórahalom (Körös-éri tájvédelmi körzet)

• Bölömbika tanösvény..............................hossza: 3 km
GPS: 46°12’44,297”É; 19°57’0,329”K; WGS: 46,2123047; 19,95009145

• Csipak tanösvény, (Csipak-semlyék)..............................hossza: 3 km
GPS: 46°11’15,732”É; 19°53’33,961”K; WGS: 46,18770344; 19,89276704

Ágasegyháza, Orgoványi rétek

• Rekettye tanösvény..............................hossza: 3,5 km
GPS: 46°48’41,239”É, 19°28’39,134”K; WGS: 46,81145541; 19,47753709 
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TANÖSVÉNYEK

Péteri-tó természetvédelmi terület
• Vöcsök tanösvény..............................hossza: 3,5 km
GPS: 46°35’42,525”É, 19°55’15,504”K; WGS: 46,59514571; 19,92097329 

Szegedi Fehér-tó, Szatymaz (Pusztaszeri tájvédelmi körzet)
• Sirály tanösvény............................................................hossza: 2 km
GPS: 46°20’1,261”É, 20°3’56,033”K; WGS: 46,33368375; 20,06556463 

Szelidi-tó természetvédelmi terület, Dunapataj 
• Kékmoszat tanösvény..............................hossza: 2,4 km
GPS: 46°37’36,751”É, 19°2”38,841”K; WGS: 46,62687533; 19,0441224 

Szikra és az Alpári-rét, Lakitelek-Tőserdő
• Kontyvirág tanösvény..............................hossza: 3,5 km
GPS: 46°51’26,198”É, 19°59’15,502”K; WGS: 46,85727735; 19,98763951 

Tiszaalpár
• Földvár..............................hossza: 400 m
GPS: 46°49’29,560”É, 19°59’28,654”K; WGS: 46,82487767; 19,99129281 

Vaskút
• Vaskúti halmok tanösvény
GPS: 46°05’23,9”É; 19°00’29,50”K; WGS: 46,089972; 19,008194
Megközelíthető Vaskút település belterületétől délre, a Vaskút és Gara 
településeket összekötő műút melletti mezőgazdasági telephelyen 
keresztül kialakított úton.
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Természetesen 
a nemzeti parkból
A Nemzet Parki Termék védjegyet viselő termékek természetvédelmi ol-
talom alatt álló területről származnak, előállításuk a természetvédelem 
érdekeivel összhangban történik. Ezek a termékek alapvetően helyi és 
őshonos nyersanyagokból készülnek, tükrözik a térség természeti, táji 
és kulturális sajátosságait.
Aki egy ilyen védjegyet viselő terméket vásárol, amellett, hogy hazavihet 
egy szeletet a régió ízeiből, választásával közvetetten hozzájárul a térség 
természeti értékeinek a megóvásához is. 

A Szomor Húsüzem termékei közül szürkemarha és bivaly szalámit lehet 
vásárolni a Természet Háza recepcióján, nyitva tartási időben.
Címünk: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.,
Természet Háza (Hunyadiváros, Hankovszky-liget)
Nyitva tartás: október 1. – április 30. között hétfőtől péntekig 8.00-
16.00 óra között, május 1.-szeptember 30. között keddtől-péntekig 8.00-
16.00 óra között, szombat 8.00-14.00 óra között, hétfőn zárva tartunk.
Az aktuális készletről telefonon is érdeklődhet! 
Számunk: +36 76 501-596

Vásárol jon minősített 
szalámit a Természet Házában!

Szürkemarha 
csemege és csípős

4260 Ft/ kg

Bivaly 
csemege és csípős

4260 Ft/ kg

www.nemzetiparkitermek.hu

Nemespenész
bevonatos szürke-
marha és bivaly

5100 Ft/ kg

 Jelenlegi áraink:

Az árváltozás jogát fenntartjuk.



Elérhetőségeink:
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.
Telefon: +36 76/482-611, Fax: +36 76/481-074

e-mail: titkarsag@knp.hu
Turisztikai információk: oktatasio@knp.hu

Kiadja: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Felelős kiadó: Ugró Sándor, igazgató
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Puskás József, Young&Partners

Kövessen minket a Facebook-on: 
www.facebook.com/KiskunsagiNemzetiPark 

Kérjük, támogassa a természetvédelmet!
Adója 1%-át ajánlja a

Kiskunsági Nemzeti Park Alapítványnak!
Adószám: 19043337-1-03

Bankszámlaszám: 11603009-00329200-03000003

A kiadvány újrahasznosított papírból készült.

www.knp.hu


