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Kedves Látogatónk!

Fennállásunk 45. évét ünnepeljük 2020-ban, ugyanis 1975. január else-
jén alakult meg  – az országban második nemzeti parkként – a Kiskunsági 
Nemzeti Park. A kiskunsági táj mozaikszerű sokszínűségét jól tükrözte, 
hogy nem egybefüggő területet jelöltek ki nemzeti parknak, hanem hat 
különálló egységet, melyek száma ma már kilencre nőtt.
A Duna-Tisza köze homokpusztái, szikes tavai, láp- és mocsárrétjei, a Ti-
sza 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 sok-
kal változatosabb tájak és természeti értékek is találhatók itt. Megismer-
tetésük céljából számos programmal, szakvezetéses túrával várjuk Önt 
és családját, barátait idén is!
Több tanösvényünk is megújul ebben az évben. A Fülöpházi-buckavidé-
ken a Báránypirosító tanösvény pedig nem csak új információs táblákkal, 
hanem még hosszabb, kibővített nyomvonallal is várja a kirándulókat. 
Az itt található erdei tornapálya is bővült új kondielemekkel, érdemes 
hát jönni egy kis testedzésre is.

Kiadványunkban minden korosztály megtalálja a számára megfelelő 
programot nemzeti parkunk csodálatos világában!

Kellemes és élményekben gazdag kirándulásokat kívánok!

Friss hírek, szakmai információk, programok, 
letölthető kiadványok a megújult weboldalunkon
www.knp.hu

 Ugró Sándor
igazgató

Túzokleső túrák 
Apajpusztán – 
április

Orchidea túrák 
a Kolon-tónál – 
május

Tiszavirágzás túrák – 
június

Darules túrák – 
október-november Regisztráljon 

weboldalunkon elektronikus 
hírlevelünkre!

Kövessen minket a Facebook oldalunkon is!
facebook.com/KiskunsagiNemzetiPark
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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
A mintegy 5000 kötetes könyvtárban főleg természetvédelemmel (er-
dészet, botanika, zoológia, földtan, stb.) kapcsolatos dokumentumokkal 
várjuk az olvasókat. 
Beiratkozási díj nincs, a könyvtári állomány csak helyben használható.
Előzetes időpont egyeztetés: Tóth Endre, +36-30/4884-547

Egész évben igényelhető foglalkozások óvodásoknak és általános 
iskolásoknak
A foglalkozások előzetes bejelentkezés alapján kérhetők.
Bejelentkezés: oktatasio@knp.hu, +36 76/ 482-948

A Kiskunság élővilága
 A FÁK élete (foglalkozás a Hankovszky ligetben) 
 Gyógyítsuk meg Pistikét (környezetvédelem) 
  Ökologikus – hogyan élhetünk környezetkímélőbb módon 
  „Állati nyomozó” (állati nyomok, jelek a természetben)
 Őszi erdő
 Téli erdő
 Ébredő erdő 
 Vízipók csodapók…(víz és vízpart) 
 Ürge Aladár és barátai (mező)
 Madárvédelem
 Kígyónak lábsót...(hazai kétéltűek, hüllők) 
 Döngicsélők (méhekről) 
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A Kiskunsági Nemzeti Park látogatóközpontja a Kecskeméten ta-
lálható Természet Háza. Az épületben a hazai természetvédelem 
történetét, a magyar nemzeti parkokat, a Duna–Tisza köze jellem-
ző élőhelyeit és a múltbeli mesterségeket mutatja be egy állandó 
kiállítás, ahol játékos, interaktív formában szerezhetnek élményeket 
a látogatók. Ezen kívül természetismereti foglalkozások, előadások, 
időszaki kiállítások várják még az érdeklődőket. A vendégek informá-
ciót kaphatnak a védett területek látogatási feltételeiről, a turisztikai 
szolgáltatásokról, a programokról; továbbá lehetőség van informá-
ciós anyagok, ismeretterjesztő kiadványok, térképek, plakátok, aján-
déktárgyak vásárlására is. 

Cím: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.

Nyitvatartás: 
A Természet Háza egész évben hétfőtől péntekig 8-16 óráig látogat-
ható. Rendezvények ideje alatt, vagy előre bejelentkezett csoportok 
esetén hétvégén is nyitva tartunk. 
Elérhetőségek:
Turisztikai és természetismereti programok: +36 76/ 482-948
E-mail: oktatasio@knp.hu

TERMÉSZET HÁZA LÁTOGATÓKÖZPONT
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Mesekuckó – Ürge Aladár meséi:  
A Kiskunsági Nemzeti Park védett és fokozottan védett fajainak, és ezen 
keresztül a természetvédelmi értékeinek bemutatása mesés bábelőa-
dással.
A foglalkozások előzetes bejelentkezés alapján kérhetők:
Szabóné Ronkó Erzsébet, +36-30/4884-578, ronkoe@knp.hu
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)

Belépők, foglalkozási díjak

Belépődíjak 
(Természet Háza és Tisza-völgyi Bemutatóház) felnőtt  300 Ft/fő
diák, nyugdíjas, MME tagok, természetjárók, NOE tagok  200 Ft/fő 
óvodások és 70 év felettiek ingyenes

Előadások, foglalkozások  250 Ft/fő
Kihelyezett foglalkozások  500 Ft/fő 
ökoiskolai foglalkozások  5000 Ft/osztály
ökoiskolai terepi foglalkozások  9000 Ft/osztály
terepi foglalkozás (min.15 fő)  600 Ft/fő
környezeti nevelési foglalkozások egyedi igény szerint  800 Ft/fő

Túravezetés csoportok részére 
Felnőtt 30.000 Ft/csoport/ fél nap
Diák, nyugdíjas, kedvezményes 21.000 Ft/csoport/ fél nap

Az árak 1-30 főig értendők. 30 fő felett diák, nyugdíjas, kedvezményes: 
+ 700 Ft/fő, (iskolás csoportnál a kísérő pedagógusoknak ingyenes), 
felnőtt: + 1000 Ft/fő.
(A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.)

Február 11.  
17:00 óra: Ötórai zöldtea – Természetismereti előadás sorozat a 
Természet Házban
Gyógynövények a szépség és az egészség szolgálatában
Előadó: Fekete Judit, népi gyógyász
A részvétel ingyenes.

Március 10.
17:00 óra: Ötórai zöldtea – Természetismereti előadás sorozat a 
Természet Házban
A kígyók arisztokratája, a rákosi vipera
Előadó: a Rákosi Vipera LIFE program munkatársa
A részvétel ingyenes.

Március 20-tól április 30-ig
Időszaki kiállítás:
Frekot Erika: Állatkerti állatok, másként – Interaktív fotókiállítás

Április 7.
17:00 óra: Ötórai zöldtea – Természetismereti előadás sorozat a 
Természet Házában
Feszültség alatt – Évente csaknem kétszázezer madár szenved halálos 
balesetet a vezetékhálózatokon. Mi ennek az oka és mit lehet ellene 
tenni?
Előadó: Enyedi Róbert, zoológus, KNPI
A részvétel ingyenes.

Május 5. 
17:00 óra: Ötórai zöldtea – Természetismereti előadás sorozat a 
Természet Házában
Kaszálók és legelők a Gyimesben
Előadó: Dr. Kelemen András, biológus, KNPI
A részvétel ingyenes.

Március 15-től június 27-ig
Időszaki kiállítás: 
Szakolczai Krisztina PhD.: Magyarországi hangulatok c. 
természetfotó kiállítás

ZÖLDTEA
ÖTÓRAI

A TERMÉSZET HÁZA PROGRAMJAI 2020-BAN



Június 27. 
17:00-től 22:00 óráig: Múzeumok éjszakája 
Helyszín: Természet Háza
Részletes program: www.knp.hu és a www.facebook.hu/Kiskunsagi-
NemzetiPark oldalon

Szeptember 15.
17:00 óra: Ötórai zöldtea – Természetismereti előadás sorozat a 
Természet Házában
Nyolclábú barátaink- hazai pókfajok
Előadó: Enyedi Róbert, zoológus, KNPI
Az előadáson a részvétel ingyenes.

Szeptember 11-től október 16-ig
Időszaki kiállítás: 
Kókay Szabolcs: A Kiskunság állatai - festmények és grafikák

Október 13. 
17:00 óra: Ötórai zöldtea – Természetismereti előadás sorozat a 
Természet Házában
Az alföldi erdők természeti értékei 
Előadó: Dr. Vadász Csaba, természetvédelmi őrkerület-vezető, KNPI
Az előadáson a részvétel ingyenes.

November 10.
17:00 óra: Ötórai zöldtea – Természetismereti előadás sorozat a 
Természet Házában 
A Kolon-tó a klímaváltozás tükrében.
Előadó: Biró Csaba, természetvédelmi őrkerület-vezető, KNPI
Az előadáson a részvétel ingyenes.
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NAPRÓZSA HÁZ, FÜLÖPHÁZI BUCKAVIDÉK

A Naprózsa Erdei Iskola szomszédsá-
gában található épület a buckavidékre 
szervezett túrák kiindulóhelye, de akár 
konferenciák lebonyolítására alkalmas 
helyszín is lehet. 
A létesítmény elsősorban a térség vé-
dett területeire látogatókat szolgálja ki. 

Gyerekek és felnőttek számára egyaránt nyújt információt a Natura 2000 
területek változatos világáról.

Látogatható: egész évben, előzetes bejelentkezéssel
Információ:  Szabóné Ronkó Erzsébet, +36-30/4884-578, 
ronkoe@knp.hu vagy oktatasio@knp.hu

Megközelítés: Kecskeméttől menetrendszerű autóbusszal az 52-es úton 
(Dunaföldvár felé menő járatok) lehet eljutni a Lakos-tanyáig. Az épület 
a buszmegálló közelében található.
Gépkocsival ugyanígy lehet megközelíteni. A 20. km-szelvényben álló 
épületet a Természetvédelmi oktatóközpont feliratú tábla is jelzi.
GPS: 46°52’6,737”É, 19°25’33,075”K

A Naprózsa Ház programjai és szolgáltatásai 

Foglalkozások 
Ébredjünk Pacsirta Palcsival! 
(A homoki gyepek kora tavaszi virágai, kik énekelnek a pusztán?) 
Tavaszi zsongás (Az ébredő kora tavaszi erdők illata, hangjai)
Látogatás Rolinál (A szalakóták élete, odúkeresés a nyárasban)
Keressünk naprózsát!(A nyílt homoki gyepek lakói. Hogyan alkalmaz-
kodtak az itt élők a fagyhoz, a forrósághoz, és a szárazsághoz?)
Sáska Sári és rokonai (Ismerkedés a puszták rovarvilágával)
Melyik gyík perdült erre? (A homokvidék gyíkfajainak megfigyelése, 
életmódjuk, szerepük az életközösségben)
Odvas nyárfák lakói (Természetes és mesterséges odúk, állandó és 
költöző madarak a nyárasban)
Nyomolvasás a homokban (élőlények lábnyomai, létezésük és 
táplálkozásuk nyomai) 
Fedezzük fel a homokpusztát! Az alkalmazkodás mesterei (hogyan 
vészelik át az extrém körülményeket az itt élő növények és állatok)
Garmadákra fel, szélbarázdákba le! – barangolás a buckavidék déli 
részén Íz, illat, aroma – népi bölcsességek, gyógy- és fűszernövények
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Szálláslehetőség a Naprózsa Erdei Iskolában: 
A földszinten 2 db 6 ágyas (3 emeletes ággyal), a tetőtérben 2 db 8 ágyas 
(2 emeletes, 4 szimpla ággyal) és 1 db 2 személyes (szimpla ágyak) szoba 
összesen 30 fő elhelyezését biztosítja. A földszinten teakonyha, egy tu-
soló, egy WC és egy kézmosó, a tetőtérben két mosdóban zuhanyozók, 
és egy WC található.

Információ és jelentkezés: Szabóné Ronkó Erzsébet, 30/488-4578, 
ronkoe@knp.hu

TISZA-VÖLGYI BEMUTATÓHÁZ, SZATYMAZ

A látogatóközpont állandó kiállítása 
az Alsó-Tisza-vidék védett természeti 
értékeit mutatja be. A közeli kilátóból, 
mely a Sirály tanösvény útvonalán ta-
lálható, a Fehér-tó madárvilága ismer-
hető meg. 
Kerékpáros túrák, gyalogos természet-

ismereti túrák, terepi tanórák, múzeumi foglalkozások, tematikus, iskolai 
tananyaghoz illeszkedő programok kérhetők. A biciklitúrákhoz terepi 
kerékpárokat biztosítunk. Pedagógus-továbbképzésekhez, természet-
védelmi, oktatás-módszertani programokhoz ideális helyszínt, eszközö-
ket és szakmai programot tudunk biztosítani.

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

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”

A Tisza-völgyi Bemutatóház programjai és szolgáltatásai
Ingyenes terepi programok, túrák kérhetők oktatási intézmények tanári 
kara részére (környezeti nevelési módszertan, természetismereti játékok, 
gyógynövényismeret témakörökben).
Információ és jelentkezés: Ábrahám Krisztián, +36-30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Április 22., 9:00-13:00 óra
Föld napja a szegedi Fehér-tónál
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 részvétel ingyenes. Kérjük az iskolákból, óvodákból érkező csoporto-
kat, hogy előzetesen jelentkezzenek be! A jelentkezéseket érkezési sor-
rendben tudjuk fogadni kapacitásunk erejéig.

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

Június 5. , 9:00-13:00 óra
Környezetvédelmi világnap a Szent-Györgyi Albert Agórában
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 
(6722 Szeged, Kálvária sugárút 23.)
A Környezetvédelmi világnap alkalmából a szegedi Szent-Györgyi Albert 
Agóra és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság közös programot szer-
vez az Interaktív Tudástár, a Csemete Egyesület és a Somogyi Könyvtár 
Agóra Gyermekkuckója közreműködésével, melyre szeretettel várjuk a 
térség óvodáinak, oktatási intézményeinek diákjait és az egyéni érdek-
lődőket! Természetvédelmi, környezetvédelmi témájú játékok; bemuta-
tók, kísérletek kicsiknek és nagyoknak. Előadások óránként. Ideális prog-
ram osztályoknak is.
A részvétel ingyenes. Kérjük az iskolákból, óvodákból érkező csoporto-
kat, hogy előzetesen jelentkezzenek be! A jelentkezéseket érkezési sor-
rendben tudjuk fogadni kapacitásunk erejéig.
A programokra előzetes jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 
+36 30/638-0297, abrahamk@knp.hu

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)

„Ökosuli” előadássorozat Csongrád megyében
Ajánlott témakörök:
1. A Kiskunsági Nemzeti Park élővilága (védettségi kategóriák, védett te-
rületek lakóhelyünk közelében)
2. A szegedi Fehér-tó madárvilága
3. Gyógynövények a ház körül – egészségvédelem, táplálkozási szokások
4. A víz élete (víztakarékosság, vízvédelem)
5. Környezetvédelmi illemtan – zöld háztartások a gyakorlatban (új ér-
tékrend; új illemtan a mindennapi élet összes területéhez)
6. Egy kólás doboz története (vásárlói, életviteli szokások hatása környe-
zetünkre).
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
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PÁSZTORMÚZEUM, BUGACPUSZTA

A múzeumban a bugaci pásztorélet tárgyi emlékeit és a környék élő-
világát bemutató kiállítás látható. Megismerkedhetünk a külterjes ál-
lattartás történetével és eszközeivel, a pásztorok mindennapjaival és a 
pásztorművészettel, valamint képet kapunk a bugaci puszta és a homoki 
erdők élővilágáról.
Látogatható: április 15. – október 31. között, 10:00 - 17:00 óráig
Megközelítés: a bugaci Karikás Csárdától kb. 1,5 km a földúton
Jegyvásárlás: a Pásztormúzeum meglátogatása a Karikás Csárdánál vá-
sárolt sétálójeggyel lehetséges. Felnőtt sétálójegy: 950 Ft, diák és gye-
rek: 550 Ft. Az egyéb kérhető programok (lovasbemutató, lovaskocsizás) 
más áron vannak. A kiállítóhely üzemeltetője a Bugacpuszta Kft.
Információ:  +36-76/ 575-112, info@bugacpuszta.hu, 
www.bugacpuszta.hu
GPS: 46°39’34,100”É, 19°36’56,572”K
www.bugacpuszta.hu

CSÓLYOSPÁLOSI FÖLDTANI BEMUTATÓHELY, CSÓLYOSPÁLOS

A dolomitos mészkövet és dolomitiszapot feltáró Csólyospálosi földtani 
feltárást – felismerve kiemelt tájtörténeti, geológiai és kultúrtörténeti 
jelentőségét – immár 40 éve, 1978-ban természetvédelmi területté nyil-
vánították. 
Az egykori kővágó helyen feltárt szelvényben jól tanulmányozható a 
réti mészkő és a dolomitiszap előfordulása. Az itt kialakított Varangykő 
tanösvényen a látogatók nem csak a darázskő természeti és néprajzi 
örökségéről kapnak hiteles képet, de a pásztorélet néhány jellegzetes 
építményét is megismerhetik, valamint megfigyelhetik az egykori szikes 
tó még napjainkig is fennmaradt színes élővilágát.
A tanösvény és a feltárás egész évben látogatható. A földtani feltárás 
fokozottan védett természeti terület, ezért kizárólag a helyszínen kialakí-
tott pallósoron járható körbe!
Megközelítés: Csólyospálostól ÉK-re, a temetővel szemben lévő 
dűlőúton közelíthető meg. Parkolni a községi temető melletti parkoló-
ban lehet, innen kb. 2 km-es sétával érhető el a bemutatóhely. 
GPS: 46°25’35,915”É, 19°51’54,944”K
Információ:  Somogyi István +36 30/4884-534, 
Balázs Réka +36 76/501-591

ÁRPÁD KORI FALUREKONSTRUKCIÓ, TISZAALPÁR

Tiszaalpár és térsége a bronzkor időszakától lakott volt, bizonyítja ezt az 
itt talált régészeti leletek és lelőhelyek sokasága. A Tiszaalpáron 2000-
ben épített honfoglalás kori település rekonstrukciója a környéken folyó 
ásatások során előkerült településszerkezetet jeleníti meg. Az apró skan-
zen az eredetihez képest kissé zsúfolt, hiszen a valóságban egy falu 4-6 
hektáron terült el.
A felépített falurészletben megtekinthetőek a korabeli mindennapi élet 
és az állattartás építményei: félig földbe mélyített veremház a maga 
egyszerű berendezésével, külső kemence, vesszőfonatos karámok, vesz-
szőbéléses kút, gabonatároló vermek.
Cím: 6060 Tiszaalpár, Szent István u. 1.
GPS: 47° 1’ 31,157” É, 19° 7’ 31,020”K

RÁKOSIVIPERA-VÉDELMI KÖZPONT, KUNADACS 

Kunpeszér és Kunadacs határán 2004 óta működik a Rákosivipera-védel-
mi Központ, melyet Igazgatóságunk megbízásából az MME üzemeltet. 
A Központ kulcsfontosságú szerepet játszik a kipusztulás szélére került 
rákosi vipera megmentésében: itt tartják és szaporítják a veszélyeztetett 
élőhelyekről bekerült egyedeket. Kistermetű, gyenge mérgű kígyófa-
junk vadon élő állományát már csak pár száz példányra becsülik, de itt 
már mintegy 700 él belőlük.

A Központ előzetes bejelentkezéssel, csoportosan látogatható. Az ér-
deklődők megtekinthetnek egy tanösvényt, ahol a környék jellemző 
vizes-, erdei- és réti életközösségeit mutatjuk be, valamint szabadtéri 
terráriumokban a terület gyíkfajait is megismerhetik.

Információ, jelentkezés: Péchy Tamás, MME, +36 30 940 6712, 
pechy.tamas@mme.hu 
www.rakosivipera.hu 
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A Rákosivipera-védelmi Központ programjai

Május 9. 
Mérges, de mennyire? - túra a Rákosivipera-védelmi Központhoz
A tanösvényen beszélgetünk a vizes élőhelyek, gyepek és erdők termé-
szetvédelmi fontosságáról, a szabadtéri terráriumokban bemutatkoznak 
a területre jellemző gyík fajok, valamint a rákosi vipera. 
Találkozó: 8:00, Kunpeszéren a Hubertusz italbolt előtt
Előzetes bejelentkezés és további információk: 
dr. Vadász Csaba, KNPI, 30/4960-274 

Szeptember 5.
A Rákosi vipera Napja
Szeptember első szombatján az ország több pontján is középpontba 
kerül hazánk legveszélyeztetettebb gerinces faja, a rákosi vipera. 
A Központban a látogatók megcsodálhatja az idei születésű kis 
viperákat.
Találkozó: 10.00, Kunpeszéren, az élelmiszerbolt előtt. 
Előzetes bejelentkezés és további információk: 
Péchy Tamás, MME, 30/940-6712

SZALAKÓTA LÁTOGATÓKÖZPONT, SZATYMAZ

Szatymaz és Sándorfalva határán található a Szalakóta Látogatóköz-
pont, a szegedi Fehér-tó mellett. Az Igazgatóság által épített, de az MME 
Csongrád megyei helyi csoportja üzemeltetésében álló Látogatóköz-
pontban ökoturisztikai és környezeti nevelési programokat szerveznek: 
szakvezetéses túrákkal, madárgyűrűzési bemutatókkal, ismeretterjesztő 
programokkal és ornitológiai táborokkal várják a látogatókat.
A Látogatóközpontban elérhetők az MME bolt egyes termékei is, az épü-
let mögött található madárbarát kert pedig bemutatja az összes olyan 
eszközt, amivel nem csak madarakat, de rovarokat és akár sünöket is a 
kertünkbe csalogathatunk. 
Megközelítés: Sándorfalva, Brassói u. felől

Információ és bejelentkezés: 
Bálint Dénes, MME, 
20/265-5638, 
balint.denes@mme.hu

A Szalakóta Látogatóközpont programjai

Február 1.
Vizes élőhelyek világnapja
Vízi tanösvénytúra, előadás a vizes élőhelyek szerepéről, bemutató 
madárgyűrűzés, játszóház

Május 9.
Madarak és Fák Napja
Tanösvénytúrák, bemutató madárgyűrűzés, játszóház

Május 23.
A biológiai sokféleség napja
Tanösvénytúrák, előadás a biológiai sokféleségről

Október 3-4.
Európai Madármegfigyelő Napok
Tanösvénytúrák, bemutató madárgyűrűzés, játszóház

November 14.
IX. Fehértavi Darvadozás
Tanösvénytúrák, bemutató madárgyűrűzés, 
filmvetítés, játszóház

Október 30.-december 13.
Darutúrák
Minden szombaton és vasárnap. 
Információ: facebook.com/mmecsongrad
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Naprózsa Erdei Iskola 

A Kecskeméttől 20 km-re, Fülöpháza határában működő minősített er-
dei iskola ideális, biztonságos és kényelmes helyszínt és programot biz-
tosít az idelátogatóknak.
Az épületben az öt hálószoba (6+6+8+8+2=30 ágy) mellett étkező, tea-
konyha, mosdók, közösségi helyiség biztosítja a színvonalas munkát. Er-
dei tornapálya, tanösvény, az udvarban tó, rönkjátszótér, gyógynövény-
kert és más szabadtéri építmény biztosítja a tanulást, kikapcsolódást. A 
Duna-Tisza közi hátság jellegzetes felszíni képződményeinek, a nemzeti 
park homokbuckavidékének megismerése során valamennyi műveltsé-
gi terület oktatására lehetőség nyílik. 
Megközelítés: az 52-es út 20. km szelvényében Természetvédelmi  
Oktatóközpont feliratú tábla jelzi.
GPS: 46°52’6,737”É, 19°25’33,075”K
Információ: Szabóné Ronkó Erzsébet, +36-30/488-4578, 
ronkoe@knp.hu 

Kontyvirág Erdei Iskola

A nemzeti park területén, Lakitelek és Tiszaalpár között 
a Tőserdőben, az erdő szívében található az erdei iskola, melyet egyhek-
táros zárt park vesz körül. A fűthető kőépületben a 44 férőhely (2 és 6 
ágyas fürdőszobás szobák) mellett közösségi helyiségek, szabadtéri fog-
lalkoztatók 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.

Megközelítés: Kecskemét vagy Békéscsaba felől a 44-es úton Kapásfalun 
keresztül érhető el a Lakiteleket Tiszaalpárral összekötő 4625-ös út. Ezen 
az úton jobbra, Kiskunfélegyháza felé kell kanyarodni, majd néhányszáz 
méter után, a Tőserdő vasútállomás előtti földútra
(balra) rákanyarodni. A vasúti átjárón áthaladva ismét balra forduljunk rá 
a földútra, amely elvezet a Kontyvirág Erdei Iskolához.

Információ: 
Bártol Réka, +36-30/475-9655, 
info@kontyvirag.hu
www.kontyvirag.hu
GPS: 46°51’13,386”É, 19°59’2,106”K

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 részvétel előzetes jelentkezéshez kötött! Ahol nincs 
megadva külön jelentkezési határidő, kérjük, ott is legalább három 
nappal előre jelezze részvételi szándékát, a megadott telefonszámon 
vagy e-mail címen! 
Előfordulhat, hogy az időjárási vagy a terepviszonyok miatt a túra helye, 
időpontja változik. A túrákon mindenki saját felelősségére vesz részt.  
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Január 18. - Téli séta a Duna ártérben – Solt - Révbérpuszta
A túra során, a Dunán áttelelő vízimadarak látványában gyönyörködhe-
tünk, és megfigyelhetjük az ártéri erdők jellegzetes madarait. 
Találkozó: 9:00, Solton az Aranykulcs-téren .
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, családi 2500 Ft
Információ, jelentkezés: Nyúl Mihály, 70/664-5795, nyulm@knp.hu

Január 25. - Nevezetes nagy fák a Tisza mentén
Találkozó: 9:00, Hódmezővásárhely, a Bodzás-út tiszai végénél.
GPS: 46°24’12.46” - 20°13’29.42”
A túra hossza az útviszonyoktól függően: 6-10 km
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, családi 2500 Ft
Információ, jelentkezés: Albert András, 30/481-2887, 
albandras@gmail.com 

Február 2. - Vizes Élőhelyek Világnapja túra a Kolon-tónál
A gyalogtúra során Izsákról indulunk a Kolon-tó felé és annak szegé-
lyében haladva több kilátópontot, kilátótornyot érintünk. A túra 12 km 
hosszú. Az indulás időpontját a jelentkezőkkel külön egyeztetjük. 
Találkozóhely: Izsák, Dózsa György tér 7., 
a Rendőrség előtti parkolóban. 
Részvételi díj: 1000 Ft/fő, diák és nyugdíjas 500 Ft/fő, családi 2500 Ft  
Információ, jelentkezés: Morvai Edina, 70/4118-445, 
kolonvilag@kolon-to.com 

Március 14. - Egyhajúvirág túra a Csodaréten
Kora tavasztól őszig egymást váltják a szebbnél szebb virágcsodák, 
folyamatosan virágpompába borítják a rétet. A terület egyik legjelen-
tősebb növénytani értéke az egyhajúvirág, amely ilyenkor rózsaszínre 
pettyezi a rétet.
Találkozó: 10:30, Ásotthalom szélén, a Gárgyán- erdő mellett található 
„Ásotthalom erdei pihenő” nevű buszmegállóban.
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, családi 2500 Ft
Információ, jelentkezés: Krnács György, 30/4458-293
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Március 21. - Víz Világnapja a Kolon-tónál
Az egész napos kiránduláson a Kolon-tó szegélyében több kilátópontot 
érintve, a kora tavaszi időszakban sétálunk ki az Aqua Colun tanösvé-
nyen. Ezután körbesétálunk a Bikatorok tanösvényen, ahol bemutatjuk 
a Kolon-tó tájtörténetét, természeti értékeit és a Nagy-vizet. Végül a 
Matyó-dűlőn át megyünk vissza Izsákra.
Találkozó: 9:00, Izsák, Mező utca 4., a focipálya parkolójában.
A túraútvonal hossza 16 km, földúton.
Részvételi díj: felnőtt 1200 Ft/fő, kedvezményes 800 Ft/fő, családi jegy 
(2 felnőtt és min. 2 gyerek) 3000 Ft.
Információ, jelentkezés: Morvai Edina, edi@kolon-to.com, 
70/411-8445
Előzetes bejelentkezés szükséges!

Március 28. - A nád ringatásában – túra a mórahalmi Nagyszéksós-tón
A Körös-éri Tájvédelmi Körzet egyik legkedveltebb területén a program 
része a bivalyrezervátum látogatása és a víz fölé vezető pallós kilátón 
való madarászás is.
Találkozó: 9:45, Mórahalom, Nagyszéksós-tó, a „Nagyszéksósi iskola” 
buszmegálló mellett (a röszkei út mentén).
Megközelítés: Mórahalmon át helyközi buszjárattal (a kezdés a menet-
rendhez van igazítva) vagy személyautóval a röszkei úton.
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft
(A részvétel pedagógusok részére ingyenes.)
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Április 4. - Virágzó puszta- túra Bugacpusztán
A túra során megcsodálhatjuk a tavaszi vadvirágok színes kavalkádját. 
Ekkor bontja szirmait a tavaszi hérics és a homoki nőszirom.
Találkozó: 9:00, a bugaci Karikás csárda előtt
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, családi 2500 Ft
Információ, jelentkezés: Lucza Márk, 30/288-6223 

Április 4.,  5. és  25., 26. - Túzokleső túrák Apajpusztán 
Saját gépkocsi szükséges!
Találkozó: 6:00, Bugyi községben a református templom melletti 
parkolóban
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, családi 2500 Ft
Kizárólag online bejelentkezéssel! A túrán résztvevők maximális létszá-
ma 20 fő. Regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. 
Jelentkezés a www.knp.hu oldalon 2020. március 1-től.
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Április 11. - 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 meg Soltszentimre vasútállomására. Innen vonattal megyünk 
vissza Fülöpszállásra.
A program egész napos, a túra hossza körülbelül 20 km.
Találkozó: A találkozó időpontját a résztvevőkkel egyeztetjük, ezért 
előzetes bejelentkezés mindenképpen szükséges! Találkozó Fülöpszál-
láson, a vasútállomásnál.
Részvételi díj: felnőtt 1200 Ft/fő, diák és nyugdíjas 800 Ft/fő, 
családi jegy (2 felnőtt és min. 2 gyerek) 3000 Ft.
Információ, jelentkezés: Morvai Edina, edi@kolon-to.com, 
70/411-8445
Előzetes bejelentkezés szükséges!

Április 17. - Európai Lepkék Éjszakája Soltszentimrén
Közösen kimegyünk a B. Bognár tanyára, ahol az est folyamán szakem-
ber segítségével megismerjük a Kolon-tó éjszakai lepkéit. Napnyugta 
előtt sétálunk a Bikatorok tanösvényen, majd előadást hallgatunk a 
Kolon-tó lepke faunájáról. Besötétedés után speciális lámpa mellett 
figyeljük meg az éjjeli lepkéket. Körülbelül 5 órás program.
Találkozó: 18:00, Soltszentimre, Hősök tere (központ)
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft/fő, kedvezményes 500 Ft/fő, családi jegy 
2500 Ft. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 
Információ, jelentkezés: Morvai Edina, edi@kolon-to.com, 
70/411-8445 

Április 18. - 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, 30/450-9227
A részvétel ingyenes.
További információ a hazai nemzeti parkok csillagsétáiról: 
www.magyarnemzetiparkok.hu

Április 18. - Vadvirág túra a Peszéradacsi réteken
A túra során megcsodálhatjuk a rétek csodálatos virágait. Ekkor pompá-
zik a homoki árvalányhaj és egyik hazai orchideafajunk, a pókbangó is.
Találkozó: 9:00, a Kunadacsi Horgászcentrum parkolójában (Kunadacs, 
Alsóadacs 12/A)
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, családi 2500 Ft
Információ, jelentkezés: Pálinkás Csaba, 30/655- 5274
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Április 25. - Sziki barangolás a Bába-széken
A szikes talajok és az Európában egyedülálló, jól fejlett szikpadkák 
jelentik a védett terület talajtani és geomorfológiai értékét. A sziki fész-
kelő közösség jellegzetes tagjait, a gólyatöcsöt és a gulipánt, valamint 
nyári lúd fiókákat is láthatunk a túra során.
Találkozó: 9.00, az 53-as sz. fő út 11-es kilométer kövénél található 
horgásztó parkolójában.
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, családi 2500 Ft
Információ, jelentkezés: Nyúl Mihály, 70/664-5795, nyulm@knp.hu

Április 26. - 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 szel-
vénynél.) Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal vagy személya-
utóval az E5-ös úton. Részvételi díj és kiállítás-belépő: felnőtt 1500 Ft, 
diák és nyugdíjas 1000 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Május 1. - Túzokles a soltszentimrei szikes pusztán
A tavasz a legtöbb madárnak, így a puszta óriásának, a túzoknak is a ná-
szidőszaka. Ez a fokozottan védett madár egy igazi ritkaság, a kakasok 
násztáncát, azaz a dürgésüket pedig még a tapasztalt természetjárók is 
csak elvétve láthatják. Napsütéses kora reggeli órákban azonban erre 
jó esélyünk van! A túzokok mellett láthatunk ürgéket, a legkorábban 
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 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, családi 2500 Ft
Információ, jelentkezés: Sápi Tamás, 30/4884-574

Május 2. - 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 szel-
vénynél.) Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal vagy személya-
utóval az E5-ös úton.
Részvételi díj és kiállítás-belépő: felnőtt 1500 Ft, 
diák és nyugdíjas 1000 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Május 9. - 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, 30/ 4884-587
A részvétel ingyenes.
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Május 9.  - 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 és néhány gyógyteát is megkóstolhatunk.
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 és kiállítás-belépő: felnőtt 1500 Ft, 
diák és nyugdíjas 1000 Ft 
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Május 9. 
Mérges, de mennyire? - túra a Rákosivipera-védelmi Központhoz
A tanösvényen beszélgetünk a vizes élőhelyek, gyepek és erdők termé-
szetvédelmi fontosságáról, a szabadtéri terráriumokban bemutatkoz-
nak a területre jellemző gyík fajok, valamint a rákosi vipera.
Találkozó: 8:00, Kunpeszéren a Hubertusz italbolt előtt
Információ, jelentkezés: dr. Vadász Csaba, 30/4960-274 
Előzetes bejelentkezés szükséges! A részvétel ingyenes.

Május 10., 16., 17., 23. és 24. - Orchidea túrák a Kolon-tónál 
A Páhi-réteken tavasztól nyár elejéig csodálhatjuk meg a hazai kos-
borok gazdag világát a Kolon-tavi Orchideák tanösvényen. Nagyobb 
számban a mocsári kosbor, a hússzínű ujjaskosbor, a vitézkosbor és a 
poloskaszagú kosbor fordul elő. 
Az indulás időpontját a jelentkezőkkel külön egyeztetjük. 
A túra hossza 8 km. 
Találkozóhely: Páhi, Vasút utca 2., Művelődési Ház. 
Részvételi díj: 1000 Ft/fő, diák és nyugdíjas 500 Ft/fő, családi 2500 Ft 
Információ, jelentkezés: Morvai Edina, 70/4118-445, 
kolonvilag@kolon-to.com

Május 16. - Szelídvízország - Kerékpáros túra a szegedi Fehér-tónál
Az előzetesen jelentkezőknek terepi kerékpárt 500 Ft-ért biztosítani 
tudunk a készlet erejéig.
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 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Május 16. - Lovaskocsis 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. Lovaskocsis túra.
Találkozó: 9:00, Ágasegyházán a Coop áruház előtt
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, családi 2500 Ft
A korlátozott férőhelyek miatt előzetes jelentkezés szükséges! 
Jelentkezési határidő: május 8.
Információ, jelentkezés: Kis Viktor, 30/4884-561



Május 16. és 23. - Fülemülék éjszakája Izsákon
Az est kiselőadással kezdődik a Városháza emeleti előadótermében a 
Kolon-tó madárvilágáról, madárhangokról, főszerepben a fülemülével. 
Ezután lovaskocsis túra a Bikatorok tanösvényhez, közben madármegfi-
gyelés, madárhangok hallgatása. 
Körülbelül hatórás program. Az indulás időpontját a jelentkezőkkel 
külön egyeztetjük.
Találkozó: 18:00, Izsák, Szabadság tér 1. (Városháza, hátsó bejárat)
Részvételi díj: felnőtt 3000 Ft/fő, diák és nyugdíjas 2500 Ft/fő, családi 
kedvezmény (2 felnőtt és min. 2 gyerek) 8500 Ft.
A lovaskocsikon korlátozott a férőhelyek száma, ezért feltétlenül re-
gisztrálni kell előzetesen!  Információ, jelentkezés: Morvai  Edina, 
edi@kolon-to.com, 70/411-8445

Május 23. - Csatangolás a Csodaréten 
Kora tavasztól őszig egymást váltják a szebbnél szebb virágcsodák, 
folyamatos virágpompába borítják a rétet. Májusban a különböző 
orchideafajokban és nősziromfélékben gyönyörködhetünk. 
Találkozó: 10:30, Ásotthalom szélén a Gárgyán-erdő mellett található 
„Ásotthalom erdei pihenő” nevű buszmegállóban.
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, családi 2500 Ft
Információ, jelentkezés: Krnács György, 30/4458-293
Részletes program: www.magyarnemzetiparkok.hu, 
www.knp.hu 

Május 23-24. 
„Muzsikál az erdő” a Hírös városban
A „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat 17. évadának 
első eseménye a „Muzsikál az erdő” a Hírös Városban.  
A programfolyam helyszíne: Lakitelek-Tőserdő, Nyíri 
Erdő (Kecskemét). „Muzsikál az erdő” – ahol az erdő 
és a zene összefonódik. Jókedv, erdei értékek, 
művészetek, barátság, testi-lelki feltöltődés. 
Részletes program: www.muzsikalazerdo.hu

Május 23. - Vadvirág túra az Európai Nemzeti Parkok Napja 
alkalmából - Árvalányhajas Túra 
Májusban csodálatos árvalányhaj-tenger borítja be a homokbuckákat. 
Itt nyílik a kék szamárkenyér, és a kistermetű félcserje, a naprózsa is. 
Találkozó: 9:00, a Naprózsa Erdei Iskola előtti parkolóban
Megközelítés: az 52-es út 20. km szelvényében Természetvédelmi Okta-
tóközpont feliratú tábla jelzi
Információ, jelentkezés: Pálszabó Ferenc, 30/4884-543
A részvétel ingyenes.

Május 24. - Mocsárjáró túra a kiskunhalasi 
Fejeték- mocsár tanösvényen
A Duna-Tisza közére hajdan jellemző kiterjedt tőzeges mocsarak és 
nedves rétek egyik utolsó maradványa a Fejetéki mocsár. Nem csak rit-
ka növényeknek, de néhány kétéltűnek és hüllőnek, és számos, nádhoz 
kötött madárfajnak is otthont ad. A túra hossza kb. 4 km.
Találkozó: 9:00-kor a ‚Somogyi Lakodalmasház’ előtti parkolóban. 
Megközelítés: Az 53. sz. főútról a Sóstónál kell elkanyarodni a Kolmann 
utcára. A letéréstől kb. 550 méterre található az út bal oldalán a Lako-
dalmasház előtti parkoló. 
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, családi 2500 Ft
Információ, jelentkezés: Somogyi István, 30/4884-534, 
somogyii@knp.hu

Május 30. - Fészekrakók a Péteri-tónál
A Péteri-tó fészkelési időszakban kínálja a legtöbb látnivalót. Récefélék, 
gázlómadarak csapatai lepik el ilyenkor a 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 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Május 23. – május 30. - Magyar Nemzeti Parkok Hete
Részletes program: www.magyarnemzetiparkok.hu,
www.knp.hu

Június  
Tiszavirág túra a Tisza és a Maros torkolatában 
Az időpont és helyszín a kérészek rajzásától függ. 
Előzetes jelentkezés május 30-ig!
A jelentkezőket telefonon vagy e-mailben értesítjük a pontos időpont-
ról és a találkozási helyszínről.
Részvételi díj: 1500 Ft/fő
Információ, jelentkezés: Albert András, 30/481-2887, 
albandras@gmail.com

Június 6.-7. - Kolon Kerülő túra
Kétnapos túrán ismerkedünk meg a Kolon-tó sokféle élőhelyével és ter-
mészeti értékeivel. 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. 
Túra hossza: első nap 22 km, második nap 12 km.
Szállás: B. Bognár tanya udvarán, sátorban.
Találkozó: Izsák, Dózsa György tér 4., Vino Étterem – Kolon Café
Részvételi díj: felnőtt 5000 Ft/fő, kedvezményes 4200 Ft/fő, családi 
jegy (2 felnőtt és min. 2 gyerek) 14200 Ft.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a túra kezdésének időpont-
ját a jelentkezőkkel beszéljük meg.
Információ, jelentkezés: Morvai Edina, edi@kolon-to.com, 70/411-8445
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Június 6. 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 Tartós szegfű tanösvény pallósora előtti pihenőhely 
Megközelítés: a Soltvadkert-Kiskunmajsa közötti közúton, Tázlár és 
Bodoglár települések között, a 16,3 km szelvénynél, a tartós szegfű 
tanösvényt jelző közúti táblával megjelölt földútnál kell betérni.
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, családi 2500 Ft
Információ, jelentkezés: Somogyi István, 30/4884-534, 
somogyii@knp.hu 

Június 13. és 20. - Titokzatos madarunk, a lappantyú
Az est kiselőadással kezdődik az izsáki Városháza emeleti előadóter-
mében a Kolon-tó madárvilágáról, madárhangokról, főszerepben 
a lappantyúval. Ezután lovaskocsis túra a Bikatorok tanösvényhez, 
közben madármegfigyelés, madárhangok hallgatása. Körülbelül 4-5 
órás program.
Találkozó: 18:00, Izsák, Szabadság tér 1. (Városháza, hátsó bejárat)
Részvételi díj: felnőtt 2500 Ft/fő, kedvezményes 2000 Ft/fő, családi 
kedvezmény (2 felnőtt és min. 2 gyerek) 7500 Ft.
A lovaskocsikon korlátozott a férőhelyek száma, ezért feltétlenül re-
gisztrálni kell előzetesen! 
Információ, jelentkezés: Morvai Edina, edi@kolon-to.com, 70/411-8445

Június 13. - 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: 3500 Ft/fő, 4000 Ft/fő, 4900 Ft/fő hajótípus szerint
Információ, előzetes bejelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Június 27. - VII. Futó-homok terep-félmaraton verseny Bugacon
A Iustitia Sport és Kulturális Egyesület és a KNPI szervezésében. 
Részletes információ: www.juszti.hu

Június 21. és 27. - 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. Egész napos 
program.
Találkozó: 9:00, Fülöpszálláson a vasútállomásnál
Részvételi díj: felnőtt 2500 Ft, kedvezményes 2000 Ft, családi jegy (2 
felnőtt és min. 2 gyerek) 7000 Ft. 
A kenuk csak korlátozott számban állnak rendelkezésre, így a részvétel 
előzetes regisztrációhoz kötött.
Információ, jelentkezés: Morvai Edina, edi@kolon-to.com, 70/411-8445

Június 27. - Múzeumok éjszakája a Tisza-völgyi Bemutatóházban
Esti/éjszakai túra a szegedi Fehér-tónál egy rendhagyó múzeumi 
bemutató és tárlatvezetés után.
Találkozó: 19.00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (E5 út; a 158-as km 
szelvénynél)
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal vagy személyautóval az 
E5-ös úton.
Részvételi díj és kiállítás-belépő: felnőtt 1300 Ft, 
diák és nyugdíjas 700 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Július 4. - 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: 3500 Ft/fő, 4000 Ft/fő, 4900 Ft/fő hajótípus szerint
Információ, előzetes bejelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Július 4. - Bugaci kalandos túra az éj leple alatt 
Ismerkedés az éjszakai állatok életmódjával, hangjaival. 
Találkozó: 20:00, a bugaci Karikás csárda előtt
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, családi 2500 Ft
Információ, jelentkezés: Lucza Márk, 30/288-6223
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Július 11. - 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 11.  - Gyógynövény-ismereti 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 és kiállítás-belépő: felnőtt 1500 Ft, 
diák és nyugdíjas 1000 Ft 
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Július 18. - 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: 3500 Ft/fő, 4000 Ft/fő, 4900 Ft/fő hajótípus szerint
Információ, előzetes bejelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Július 18. - 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 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, családi 2500 Ft
Információ, jelentkezés: Gyurita István, 30/3295-250

Augusztus 1. - 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. 
Előzetes jelentkezés július 27-ig!
Részvételi díj: felnőtt 1500 Ft, diák és nyugdíjas 1200 Ft, családi 4500 Ft
Információ, jelentkezés: Bártol István, 30/4884-539

Augusztus 15. - Ezeregy csillagos éjszaka
Közösen kimegyünk a B. Bognár tanyára, ahol az est folyamán szakem-
ber 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. Körülbelül 4-5 órás program.
Találkozó:18:00, Soltszentimre, Hősök tere (központ)
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft/fő, kedvezményes 500 Ft/fő, 
családi jegy 2500 Ft.
Információ, jelentkezés: Morvai Edina, edi@kolon-to.com, 70/411-8445

Augusztus 21. - 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 Bodnár Bertalan Oktatóközpont előtt (a holtág parján 
található a mártélyi strandtól 500 méterre)
Részvételi díj: felnőtt 1800 Ft, diák, nyugdíjas 1000 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Augusztus 21. - Gyalogtúra a mártélyi Tiszánál
A mártélyi Tisza vadregényes ösvényein túrázunk szombat délután. A 
délelőtti kenutúra fakultatív folytatása.
Találkozó:: 13:30, a Bodnár Bertalan Oktatóközpont előtt (a holtág 
parján található a mártélyi strand mellett)
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Augusztus 22. 
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: 3500 Ft/fő, 4000 Ft/fő, 4900 Ft/fő hajótípus szerint
Információ, előzetes bejelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu
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Szeptember 5. 
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 Császártöltés melletti egykori Csala Csárda parkoló-
jában
GPS: 46°27’31,73”É; 19º11’31,71”K
Előzetes jelentkezés alapján, maximum 30 főig. A regisztráció a 
jelentkezés sorrendjében történik.
Információ, jelentkezés: Agócs Péter, 30/4884-587
A programon a részvétel ingyenes.

Szeptember 5. - 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: 20:00, a Kontyvirág Erdei Iskolában
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2400 Ft
Információ, jelentkezés: Bártol Réka, 30/475-9655, bartolreka@knp.hu

Szeptember 12. - Őszi füzértekercs túra Miklapusztán
A túrázók a Duna-völgy legszebb szikes pusztájának tájképi szépségei 
mellett gyönyörködhetnek az apró termetű orchideafélénk, az őszi 
füzértekercs látványában is, melynek virágai olyanok, mintha kristálycu-
korba mártották volna őket. 
Találkozó: 9:00, Harta, Petőfi Sándor Művelődési Ház 
(Bajcsy Zsilinszky u. 5.)
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, családi 2500 Ft
Információ, jelentkezés: Nyúl Mihály 70/664 5795

Szeptember 12. - Kerékpáros túra a szegedi Fehér-tónál
Az előzetesen jelentkezőknek terepi kerékpárt 500 Ft-ért biztosítani 
tudunk a készlet erejéig.
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 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Szeptember 12. és 19. - Őszi kikerics virágzás a Kolon-tónál
A legtöbb növénnyel ellentétben ősszel hozza virágait az őszi kikerics, 
mely ilyenkor tömegesen borítja a túra során bejárt réteket. Várunk 
mindenkit egy kellemes sétára az őszre készülődő erdőben és a virá-
goktól rózsaszín réteken.
Találkozó: 9:00, Páhi, Vasút utca 2. Művelődési Ház
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft/fő, kedvezményes 500 Ft/fő, 
családi jegy 2500 Ft
Információ, jelentkezés: Morvai Edina, edi@kolon-to.com, 70/411-8445

Szeptember 19. 
Kiss Ferenc Emlékerdő túra a Körös-éri tájvédelmi körzetben
Találkozó: 9:00, Ásotthalom, Fenyő Panzió (a bajai út (55-ös út) mentén 
az ásotthalmi leágazásnál).
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Szeptember 19. - Vadvirág túra - Kikerics túra a Kiskőrösi Turjánosban
Több, korábban is védett terület egyesítésével 1990-ben jött létre a 
Kiskőrösi turjános természetvédelmi terület.  A különleges hangulatú, 
változatos Szücsi-erdőben kirándulunk túránkon.
Találkozó: 10:00, Kiskőrösön a Rákóczi utca végén, ahol az aszfaltos út 
véget ér
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák, nyugdíjas 500 Ft, családi 2500 Ft
Információ, jelentkezés: Sárkány József, 30/4884545

Szeptember 26. - Szent Mihály napi túra Bugacon  
A gyalogos túra során a résztvevők az őszi homokpuszta élővilágát 
ismerhetik meg, valamint a térségre jellemző, a Szent Mihály naphoz 
kötődő népszokásokba is betekintést nyernek. 
Találkozó: 10:00, Bugacon a Karikás Csárdánál
Információ, jelentkezés: Tóth Endre, 30/488-4547 
A programon a részvétel ingyenes.

Október 3.-4. - Európai 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: 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; 
Bácsalmási Sós-tó: Tamás Ádám, +36 30/450-9227
A programon a részvétel ingyenes.
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Október 3. - Geotóp Nap – Mesélő kövek Csólyospáloson
Mindenkit várunk, aki kíváncsi arra, mit rejt a föld mélye, miről árulkod-
nak a kőzetek, miként jöttek létre az Alföld jellegzetes felszínformái! 
A Csólyospálosi földtani feltáráshoz szervezett túra 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 Gyűjte-
ménybe is.
Találkozó: 10.00, Csólyospálos, a Helytörténeti Gyűjtemény előtt 
(Korona u. 1. )
Információ, jelentkezés: Balázs Réka, 30/4884-588, 
balazsr@knp.hu vagy Somogyi István, 30/4884-534, somogyii@knp.hu
A programon a részvétel ingyenes.

Október 10. - 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
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, családi 2500 Ft
Információ, jelentkezés:  Bártol István, 30/4884-539

Október 10. és 24. - Őszi túra-Kolon-tó
Gyalogtúra az Aqua Colun tanösvényen, miközben megfigyeljük az 
őszi, színesesdő tájat, a vonuló madarakat. A túra hossza 12 km.
A találkozó időpontját a jelentkezőkkel külön egyeztetjük. 
Találkozó: Izsák, Dózsa György tér 7., a Rendőrség előtti parkolóban. 
Részvételi díj: 1000 Ft/fő, kedvezményes 500 Ft/fő, családi 2500 Ft 
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 
Információ, jelentkezés: Morvai Edina, 70/4118-445, 
kolonvilag@kolon-to.com

Október 17. A Táj Nemzetközi Napja - Őszi színek a Peszéri- erdőben
A Peszéri-erdő hazánk egyik legszebb homoki erdőssztyepp élőhely-
együttese. Erdőállományainak jelentős része a középkorban uradalmi, 
un. „tilos-erdő” volt, ahol tiltva volt a fakitermelés A második világhábo-
rú utáni erdőállományainak jelentős része ültetvényekké lett átalakítva, 
de a fennmaradt természetközeli állományok egyedülálló természeti 
értéket képviselnek.
Találkozó: 8:00, Kunpeszéren a Hubertusz italbolt előtt
Információ, jelentkezés: dr. Vadász Csaba, 30/4960-274 
Előzetes bejelentkezés szükséges! A részvétel ingyenes.

Október 17., 18. és 24. - Őszi darules a szegedi Fehér tónál
 Az őszi madárvonulás fontos egyik fontos állomáshelye a szegedi Fe-
hér-tó. Vendégeinket meleg teával várjuk, majd a Tisza-völgyi Bemuta-
tóház megtekintése után a tórendszer ideális pontján figyeljük a darvak 
behúzását naplementekor. 
Találkozó: 15.00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (E5 főút 158-as km 
szelvénynél)
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal a szatymazi temető meg-
állóig vagy személyautóval az E5-ös úton.
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

Október 25., 31., november 1., 7. és 8.
Őszi darules a szegedi Fehér-tónál
Vendégeinket meleg teával várjuk, majd a Tisza-völgyi Bemutatóház 
megtekintése után a tórendszer ideális pontján figyeljük a darvak 
behúzását naplementekor. 
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 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

November 8. - Hajnali darules a szegedi Fehér tónál
Az ébredő Fehér-tón a darvak hajnali kihúzását lessük meg egy korláto-
zott létszámú túra keretében napkeltekor.
Találkozó: 5:15, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál 
Részvételi díj: 2500 Ft/fő
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

November 14. - IX. Fehértavi Darvadozás
November derekán a szegedi Fehér-tó lecsapolt halastavain éjszakázó 
darvak száma elérheti a 30-40 ezret. E rendkívüli természeti látványos-
ság alkalmából rendezzük meg évek óta a Fehértavi Darvadozás - 
a madárvonulás Dél-alföldi ünnepe elnevezésű rendezvényünket. 
A program családi napján játszóházzal, vadállat bemutatóval, 
kézműves foglalkozásokkal, madárgyűrűzési bemutatóval várjuk 
az érdeklődőket. 15:00 órakor indul a darunéző túra a 
Macskási-gyeptől.
Rendezvényközpont: Postakocsi csárda (Szatymaz)
Részletes program: www.knp.hu, 
www.facebook.com/KiskunsagiNemzetiPark
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A tanösvények látogatása előtt kérjük, tájéko- 
zódjon - a www.knp.hu honlapon, vagy telefonon  
+36 76/501-596 - az aktuális természeti állapotokról. A 
tanösvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.  
A tanösvényekről bővebb információ a weboldalunkon:
www.knp.hu/hu/tanosvenyek 

Apaj, Réce tanösvény
A Felső-kiskunsági-pusztán a piros sáv jelzésű túraútról leágazó,  piros 
kereszttel jelzett út vezet a tanösvényhez, amely egy kilométer hosszan 
a sziki- és a nádi madárvilágot mutatja be. A tanösvény két végén ma-
gasles található. 
Megközelítés: Apajról a Kunpeszér–Bugyi összekötő úton.
GPS: 47°7’5,944”É, 19°6’39,316”K; 

Ágasegyháza, Rekettye tanösvény
A területen a Csíra-szék és az Ágasegyházi-rét északi része a piros sáv jel-
zésű túraútvonalon látogatható. Ágasegyházán az erről leágazó a piros 
négyzet jelzésű úton érhető el a tanösvény. Utunk során megismerhet-
jük az Orgoványi-rétek földtani fejlődését, felszínrajzát, élővilágát, vala-
mint a területen jellemző tanyavilágot.
GPS: 46° 48’ 41,239” 19° 28’ 39,134”

Ásotthalom, Csodarét tanösvény
Mórahalomtól délnyugatra, a Kissori úton három kilométert haladva tábla 
jelzi a királyhalmi iskolához vezető földutat. Itt található a Csodarét, amely 
az Ásotthalmi-láprét természetvédelmi terület része, és növénytani szem-
pontból a Duna–Tisza köze egyik legértékesebb, védett területe. A négy 
kilométer hosszú, hurokszerű tanösvény tíz állomása magyarul, angolul és 
szerbül tárja a látogató elé a kiszáradó láprétek ökológiáját és tájtörténeti 
vonatkozásait. GPS: 46° 11’ 42,390” É; 19° 50’ 35,570”K

Bodoglár, Tartós szegfű tanösvény 
A tanösvény bemutatja a tartós szegfű élőhelyéül szolgáló Natura 2000 
terület természetvédelmi értékeit, a fokozottan védett növényt, vala-
mint a faj védelme érdekében végzett természetvédelmi tevékenysé-
geket. A tanösvény pallósora 500 méter hosszan kanyarog egészen a 
buckatetőn felépített kilátóig. 
Információk a tanösvény látogatásával kapcsolatban: 
www.tartosszegfu.hu 
GPS: 46°32’13,76”É, 19°35’23,767”K 

November 15., 21., 22., 28. és 29.
Őszi darules a szegedi Fehér tónál
Vendégeinket meleg teával várjuk, majd a Tisza-völgyi Bemutatóház 
megtekintése után a tórendszer ideális pontján figyeljük a darvak 
behúzását naplementekor. 
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 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

November 22. - Hajnali darules a szegedi Fehér tónál
Az ébredő Fehér-tón a darvak hajnali kihúzását lessük meg egy korláto-
zott létszámú túra keretében napkeltekor.
Találkozó: 5:15, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál 
Részvételi díj: 2500 Ft/fő
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, 
abrahamk@knp.hu

December 5. - Mikulás túra a Kontyvirág tanösvényen
Találkozó: 9:00 órakor a Kontyvirág Erdei Iskolában  
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft/fő, nyugdíjas 500 Ft/fő, gyerekeknek és 
Mikulás sapkát viselőknek ingyenes.
A túra után a résztvevők vendégeink egy meleg teára a Kontyvirág 
Erdei Iskolában. 
Információ, jelentkezés: Bártol Réka, 30/475-9655, bartolreka@knp.hu

December 12. - Madárkarácsony a Kolon-tónál
A tél komoly megpróbáltatást jelent sok énekesmadár számára, ilyen-
kor nagy segítséget jelent a madáretetők feltöltése apró magvakkal, 
amellyel folyamatos táplálékforrást biztosíthatunk számukra. Az izsáki 
madáretetőt is sok madár látogatja, mint például szén- és kék cinege, 
vörösbegy és nagy fakopáncs. A program során madárgyűrűzési bemu-
tatót tartunk az etető vendégeiről, és lehetőség nyílik téli madáreleség 
elkészítésére is. Körülbelül 4 órás program.
Találkozó: 9:00, Izsák, Fogathajtó pálya, madáretető
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft/fő, kedvezményes 500 Ft/fő, 
családi jegy 2500 Ft
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Információ, jelentkezés: Morvai Edina, edi@kolon-to.com, 70/411-8445
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Bugac, Madarak és Fák útja
A rövid pusztai körséta (2,2 km hosszú) kitáblázott szakasza a Madarak és 
Fák útja, melynek hossza 700 m. A Pásztormúzeumtól indul.

Bugac, Boróka tanösvény 
A hosszabb pusztai körséta 9 km hosszú, melynek kitáblázott szakasza 3 
km. Ez a körséta út a Hittanya volt vasúti megállótól a kisvasút nyomvo-
nala mellett halad el, majd nagyobb kerülőt téve pusztai homokutakon 
kanyarogva tér vissza a Karikás csárdához.
GPS: 46°40’6,905”É; 19°38’0,900”K
Információ: www.bugacpuszta.hu, tel.: +36-76/575-112
E-mail: info@bugacpuszta.hu

Császártöltés, Vörös-mocsár tanösvény 
A tanösvény két végpontjánál álló löszdombokról az 54-es út 64. és 68. 
kilométerénél jól belátható az Örjeg. A két kilométer hosszú tanösvé-
nyen a tőzeges mocsár jellemző életközösségeit és a löszpartok madár-
világát figyelhetik meg a látogatók.
GPS: 46°26’6,705”É, 19°10’42,210”K 

Csólyospálos, Varangykő tanösvény
A csólyospálosi földtani feltárás bemutatja a réti mészkövet, a Kiskun-
ság egyetlen jó minőségű, ugyanakkor könnyen megmunkálható szilárd 
építőanyagát. A bemutatóhely Csólyospálos településtől északkeletre, a 
temetővel szemben található dűlőúton közelíthető meg. 
GPS: 46°25’36,68”É, 19°51’51,11”K

Dunapataj, Kékmoszat tanösvény 
A tó mellett található 2,4 km hosszú tanösvény a Szelidi-tó keletkezé-
sét, a tó vizének sajátosságait, élőlényeit, valamint a vízparti területek 
élővilágát mutatja be. Kiindulópontja az üdülőfaluban, a Szittyó téren 
található.
GPS: 46°37’36,751”É, 19°2”38,841”K 

Fülöpházi buckavidék, Báránypirosító tanösvény 
A tanösvény a félig kötött homokterületek geológiai, növény- és állatta-
ni jellemzőit mutatja be. A Naprózsa Ház melletti parkolónál kezdődik, 
hossza 2 km.  
GPS: 46°52’4,961”É; 19°25’31,551”K 

Fülöpházi buckavidék, Garmada tanösvény
Szintén a Naprózsa Ház parkolójából indulhatunk – az 52-es úton átkelve 
– a kb. 8 km hosszú gyalogtúrára a tanösvényen. Egyik ága az üzemen 
kívüli Somodi tanyáig, a másik ága pedig Fülöpháza központjába vezeti 
a turistát.

Fülöpszállás (Kelemen-szék), Gulipán tanösvény 
Kelemen-széken, az 52-es főút 42. kilométerszelvényénél található. Par-
kolni a Kígyósi csárdánál lehet. A tanösvény része egy madárles kunyhó, 
melyet bárki használhat madármegfigyelés vagy fotózás céljából. 
GPS: 46°48’22,741”É; 19°9’50,593”K; 

Izsák (Kolon-tó), Aqua Colun tanösvény
A tanösvény ismerteti a Kolon-tó jelenlegi állapotát és bemutatja a nagy 
kiterjedésű nádas-mocsár gazdag élővilágát. Izsákon a sportpályától in-
dul és a kilátóig halad.
GPS: 46°48’34,918” É, 19°2’18,572” K

Izsák (Kolon-tó), Bikatorok tanösvény
Izsákról a sárga sáv (Izsák–Kiskőrös közötti) jelzésű túraúton közelíthető 
meg és érhető el a Kolon-tó nyugati oldala. A jelzett út földutakon halad, 
majd rávezet a tanösvényre, amely három kilométer hosszan mutatja be 
a táj igazi különlegességét, a homokbuckák és a láp élővilágát. A régió 
egyik legmagasabb pontján, a Bikatorok-hegyen egy kilátóból tekint-
hetnek körbe a látogatók. 
GPS: 46°46’09.2”É, 19°19’46.4”K

Kecel, Natura tanösvény
Az egykori tőzegbánya-tavakból kialakított horgásztó partján kulturált 
környezetben, kellemes séta közben ismerkedhetnek a látogatók a vízi 
és vízparti életközösségekkel, valamint a tőzegbányászat hazai történe-
tével. Kiránduló családoknak ajánljuk, horgászatra is van lehetőség.
 www.naturahorgaszpark.hu
GPS: 46° 30’ 15,425” É, 19° 11” 36,182”K

Kiskunhalas, Fejeték tanösvény
A tanösvény indító táblája a Fejetéki-mocsár déli végében, a Tóth-hor-
gásztó bejáratától kb. 70 méterre található. A tanösvény a zsombékosok, 
láperdők, láprétek világával, valamint a nemzeti park élőhely-helyreállí-
tási törekvéseivel ismerteti meg a látogatót.
GPS: 46°27’0,276”É; 19°27’40,498”K 

Kunadacs, Kosbor tanösvény 
Az 1,8 km hosszú tanösvény a Turján-vidék láp- és mocsárvilágát, az em-
ber tájformáló szerepét és a terület növényritkaságait mutatja be. A Ku-
nadacs előtti Horgászcentrum és Pihenőpark mellett található úgyneve-
zett Csikó-kertből indul. Megközelítés: a Kunszentmiklós–Kerekegyháza 
összekötő úton, Kunadacstól kb. 3 km-re. 
GPS: 46° 56’ 5,216” É, 19° 19’ 34,015” K

Lakitelek-Tőserdő, Kontyvirág tanösvény 
A Tőserdőben található hurokszerű útvonal a szikrai Holt-Tisza, az azt 
kísérő liget- és láperdők, ártéri mocsarak és mocsárrétek felfedezésére 
alkalmas. A tanösvény a tőserdei szabadstrandon, a Szikrai-Holt-Tisza 
hídjától indul, gyalogosan és kerékpárral is járható.
GPS: 46° 51’ 26,198” É, 19° 59’ 15,502” K
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A Nemzet Parki Termék védjegyet viselő termé-
kek természetvédelmi oltalom 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 hazavi-

het egy szeletet a régió ízeiből, választásával közvetetten hozzájárul 
a térség természeti értékeinek a megóvásához is. 

www.nemzetiparkitermek.hu

Mórahalom, Bölömbika tanösvény 
Mórahalomtól keletre, a Nagyszéksós-tó partján található. Kiindulópont-
ja a röszkei út mellett levő Nagyszéksós-tói kulcsosház, ahol parkolni is 
lehet. Állomásai a tó történetét és madárvilágát dolgozzák fel. A három-
nyelvű táblákkal kísért, három kilométer hosszú útvonalon emelt két 
kilátóból bivalyok is láthatók. Az egyik torony kerekes székkel is meg-
közelíthető.
GPS: 46° 12’ 44,297”É; 19° 57’ 0,329”K

Mórahalom, Csipak tanösvény 
A Duna–Tisza közére egykor jellemző kiszáradó, szikesedő, mély fekvésű 
rétek élővilágát mutatja be. Csipak-semlyék területét Mórahalom köz-
pontjából a Kissori úton két kilométert haladva, az első földútnál balra 
fordulva közelíthetjük meg. A három kilométer hosszú, hurokszerű tan-
ösvény kezdőpontját információs tábla jelzi, és mind a tíz állomásán há-
romnyelvű tábla olvasható.
GPS: 46° 11’ 15,732”É; 19° 53’ 33,961”K

Páhi, Orchidea tanösvény
A Kolon-tavat déli-délkeleti irányban szegélyező lápréteket bemutató 
tanösvény nyolc kilométeren át vezeti a látogatókat a Páhi-réteken és 
a Közös-erdő szélén. Témája a Kolon-tónál megtalálható orchidea fajok. 
A tanösvény Páhi központjából indul, az érdeklődők a gólyafészek alatt 
találhatják meg az indító táblákat.
GPS: 46°42’50.4”É, 19°22’54.6”K

Pálmonostora, Vöcsök tanösvény 
A 3500 m hosszú hurokszerű útvonal tíz információs ponttal rendelkezik.  
Megközelítése: Az 5-ös számú főútvonalon Kiskunfélegyházától délre, a 
127-es kilométertáblánál található a nemzeti park igazgatóságának ku-
tatóháza, és innen indul a Vöcsök tanösvény is. Parkolás a kutatóháznál 
lehetséges. 
GPS: 46°35’42,525”É, 19°55’15,504”K 

Pusztaszer, Hét vezér emlékmű és tanösvény
A honfoglalásnak emléket állító obeliszk közadakozásból valósult meg 
1900-ban. Mint történelmi emlékhely az országos jelentőségű védett 
természeti területek között ritkaságnak számít. Megközelítés: Pusztaszer 
központjából kb. 1,5 km a Kossuth utcán és annak folytatásában lévő 
földúton.

Szatymaz (Szegedi Fehér-tó), Sirály tanösvény 
A Tisza-völgyi Bemutatóháztól induló két kilométer hosszú tanösvény 
a szegedi Fehér-tó történetét és gazdag madárvilágát mutatja be. A 3. 
állomáson található kilátótoronyból jól megfigyelhető a Korom-sziget 
nyüzsgő sirálytelepe. 
GPS: 46°20’1,261” É, 20°3’56,033” K 

Tiszaalpár, Földvár tanösvény 
A Tiszaalpáron található bronzkori földvár történetét és a bronzkori em-
berek életmódját ismerteti meg. A tanösvény a Templomdomb melletti 
Várdombon található.
GPS: 46° 49’ 29,560” É, 19° 59’ 28,654” K
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Természetesen a nemzeti parkból

1 Kérjük, támogassa a természetvédelmet! 
Adója 1%-át ajánlja a Kiskunsági 
Nemzeti Park Alapítványnak! 
Adószám: 19043337-1-03
Bankszámlaszám: 
11603009-00329200-03000003
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