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A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

2019. május programajánlója 

 

PROGRAMOK A TERMÉSZET HÁZÁBAN  (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) 

 

Május 7.  17 óra Ötórai zöldtea – Természetismereti előadás sorozat a Természet Házában 

Bemutatkozik a Rendek Tanya és Kiskunsági Ökomúzeum. Az előadás után termék kóstoló is lesz. 

A részvétel ingyenes. 

 

Május 10.  13:00 „Madarak és Fák Napja rajzpályázat” kiállításának megnyitója 

Helyszín: Corvin Mátyás Általános Iskola (6000 Kecskemét, Mátyás Király 46.) 

 

május 14.  18:00 Világjáró Klub 

Szamoránsky János: Orkney - az elkallódott messzeség. A részvétel ingyenes. 

 

május 28.  18:00 Világjáró Klub 

Novák Mária:  Országos kéktúrás tapasztalataim. A részvétel ingyenes. 

 

Időszaki kiállítás:  

 Koncz- Bisztricz Tamás természetfotó kiállítása  

Megtekinthető április 15-május 24-ig 

A fiatal fotós blogja itt olvasható: http://kbtamas.blogspot.com/ 

 

 Gomba- és gyógynövény kiállítás 

Szervező: Horváth Lászlóné, a Kecskeméti Gomba- és gyógynövény Klub vezetője, gomba szakellenőr 

Megtekinthető: május 14-18-ig 

 

TÚRÁK A KISKUNSÁGI NEMZETI PARKBAN 

 

Május 4. Kirándulás a szikesek világába  

A fülöpszállási  vasútállomástól indulva a Duna-völgyi főcsatorna, majd mellékcsatornája 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 

Fülöpszálláson, a vasútállomásnál.  

Részvételi díj: felnőtt 1200 Ft/fő, kedvezményes 800 Ft/fő, családi jegy (2 felnőtt és min. 2 gyerek) 3000 Ft.  

Információ, jelentkezés: Morvai Edina 70/411-8445, edi@kolon-to.com 

Előzetes bejelentkezés szükséges!  

 

Május 4. 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 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 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2400 Ft  

Információ, jelentkezés: Sápi Tamás, 30/4884-574  

 

Május 4. 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. 

 

 



Május 11. 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 11. 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.  

Találkozó: 8:00, Kunpeszéren a Hubertusz italbolt előtt  

Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2400 Ft  

Információ, jelentkezés: dr. Vadász Csaba, 30/4960-274  

Előzetes bejelentkezés szükséges!  

 

Május 18. Orchidea túra a Páhi-réteken  

A Kolon-tóhoz délről csatlakozó Páhi-réteken tavasztól nyár elejéig csodálhatjuk meg a hazai kosborok gazdag világát a Kolon-

tavi Orchideák tanösvényen. Nagyobb számban a mocsári kosbor, a hússzínű ujjaskosbor, a vitézkosbor és a poloskaszagú kosbor 

fordul elő.  

Találkozó: 9:00, Páhi, Vasút utca 2., Művelődési Ház  

Részvételi díj: felnőtt 900 Ft/fő, kedvezményes 600 Ft/fő, családi jegy 2400 Ft. 

Információ, jelentkezés: Morvai Edina 70/411-8445, edi@kolon-to.com  

 

Május 25. 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 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 lovas kocsikon korlátozott a férőhelyek száma, ezért feltétlenül regisztrálni kell előzetesen!  

Információ, jelentkezés: Morvai Edina  70/411-8445, edi@kolon-to.com 

 

Május 18. Túra az ágasegyházi Rekettye tanösvényen  

Az Orgoványi-rétek változatos arculatú területén szinte minden megtalálható, 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 2400 Ft  

Információ, jelentkezés: Kis Viktor, 30/4884-561  

Előzetes jelentkezés szükséges! Jelentkezési határidő: május 10.  

 

Május 18. 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 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2400 Ft  

Információ, jelentkezés: Krnács György, 30/4458-293  

 

Május 25. Szelídvíz-ország - Kerékpáros túra a szegedi Fehér-tónál  

Az előzetesen jelentkezőknek terepi kerékpárt 500 Ft-ért tudunk biztosítani 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 és kiállítás-belépő: felnőtt 1200 Ft, diák és nyugdíjas 800 Ft  

Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, abrahamk@knp.hu  

 

Május 25. Vadvirág túra az Európai Nemzeti Parkok Napja alkalmából - Árvalányhajas Túra  

Május elején 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 Oktatóközpont feliratú tábla jelzi  

Információ, jelentkezés: Pálszabó Ferenc, 30/4884-543 A részvétel ingyenes.  
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Május 25. 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 ritka növényeknek, de néhány kétéltűnek és hüllőnek, és számos nádhoz kötött madárfajnak is otthont ad. A túra hossza 

kb. 4 km.  

Találkozó: 9:00, a Fejetéki-mocsár tanösvény főtáblájánál, mely a mocsár déli végében, a Tóth-horgásztó bejárata után kb. 70 

méterre található. Parkolási lehetőség a centrumból, illetve a Sós-tó felől érkezve a volt Somogyi Lakodalmasház előtt. Innen a 

Tóth-tó irányában tovább haladva kb. 250 méterre gyalogosan elérhető a találkozóhely. Megközelítés: Soltvadkert irányából az 

53-as úton Kiskunhalasra érkezők amint elhagyják a Sós-tavat, el kell fordulniuk jobbra egy használtautó-kereskedésnél. Innen kb. 

500 m a horgásztó. a déli oldalról érkezőknek át kell szelni a várost az 53-as úton. A város északi határ felé közeledve, a 

tűzoltóság épülete után tábla jelzi a horgásztavat. A használtautó-kereskedésnél kell rákanyarodni a tóhoz vezető útra. GPS +46° 

26’ 56.65”, +19° 27’ 40.72”  

Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2400 Ft  

Információ, jelentkezés: Somogyi István, 30/4884-534 

 

 

MÁJUS 24. – JÚNIUS 2. MAGYAR NEMZETI PARKOK HETE 

 

Május 25-26. „Muzsikál az erdő” a Hírös városban  

 

Idén a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság lesz Magyar Nemzeti Parkok Hete országos nyitóeseményének 

házigazdája. Május 25-26-án a tíz hazai nemzetipark-igazgatóság – karöltve a Muzsikál az Erdő 

Alapítvánnyal – ingyenes programokkal várja a zene- és természetszerető családokat, érdeklődőket Lakitelek-

Tőserdőn.  

Programok május 25-én: Kézműves foglalkozások, bábelőadás, íjászat, lovagoltatás, táncoktatás, 

hangszerbemutató, Ciróka Bábszínház, Lóca Együttes, Por zenekar. A Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai 

szakvezetéses erdei sétával és rövid kenutúrákkal várják az érdeklődőket.  

Magyarország 10 nemzeti parkjának standjain nem csak hazánk természeti értékei mutatkoznak be, hanem  azok a termelők és 

termékeik is, akik Nemzeti Parki Termék védjeggyel rendelkeznek. A délután során olyan neves fellépők nyújtanak majd 

egyedülálló zenei csemegét, mint a miskolci Reményi Ede Kamarazenekar, az Aurin Leánykar és a Fonó Zenekar. 

 

Gyereknap a Tőserdőben 

Programok május 26-án a Gyereknapon 10-14.óráig: a 10 hazai nemzteti park természetismereti játékai, „pókhálójáték”. Kenus 

túra, madárles, gyalogos erdei kirándulás, a „vizek parányainak” megfigyelése. 

 

Június első hetében a hazai nemzeti parkok számtalan programmal várják ország szerte a látogatókat. 

A programokról a www.magyarnemzetiparkok.hu oldalon lehet olvasni. 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park programjai a Magyar Nemzeti Parkok Hetén: 

 

május 27. hétfő 

10-14 óráig: Nyílt Nap a Tisza-völgyi Bemutatóházban (Ábrahám Krisztián) 

Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, abrahamk@knp 

 

május 28. kedd 

10-14 óráig: Játékos természetismeret a fülöpházi Naprózsa Házban 

Információ, jelentkezés: Szabóné Ronkó Erzsébet, +36-30/4884-578, ronkoe@knp.hu 

május 29. szerda 

9-12 óráig: Játékos természetismeret a Természet Házában 

Információ, jelentkezés: Szabó Ágnes 30/4884-579, szagi@knp.hu 

 

május 30. csütörtök 

10-12-ig Szabadtéri természetismereti játékok a Természet Háza melletti Hankovszky-ligetben 

Óvodás és kisiskolás korosztály részére. 

Információ, jelentkezés: Nagyné Grecs Anita és Szabó Ágnes 76/501-596, oktatasio@knp.hu 

 

május 31. péntek 

Túra a Gulipán tanösvényen (Fülöpszállás- Kelemen-szék) 

http://www.magyarnemzetiparkok.hu/


A túra során megcsodálhatjuk a szikes tavak jellegzetes madárvilágát.  A sok különleges madár között, az év madarának választott 

gólyatöcs is jó eséllyel a szemünk elé kerülhet. 

Találkozó 9:00 a Kígyósi Csárda parkolójában. 

Információ, jelentkezés: Nagyné Grecs Anita 30/566-5641, grecsa@knp.hu 

A részvétel ingyenes. 

 

június 1. szombat 

Fészekrakók a Péteri-tónál 

A Péteri-tó fészkelési időszakban kínálja a legtöbb látnivalót. Récefélék, gázlómadarak csapatai lepik el tavasszal 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 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2400 Ft 

Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, abrahamk@knp 

 

június 1. szombat 

Gomba- és gyógynövény-ismereti túra Bugacon   

A gyalogos túra során a résztvevők különböző homoki élőhelyek gombafajait 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, 30/488-4547 

A részvétel ingyenes. 

 

június 1-2. szombat-vasárnap Ezerarcú Kolon-tó 

Kétnapos túrán ismerkedünk meg a Kolon-tó sokféle élőhelyével és természeti 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 4000 Ft/fő, kedvezményes 3200 Ft/fő, családi jegy (2 felnőtt és min. 2 gyerek) 11200 Ft. 

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a túra kezdésének időpontják a jelentkezőkkel beszéljük meg. 

Információ, jelentkezés: Morvai Edina  70/411-8445, edi@kolon-to.com 

 

 

A nemzeti parki túrákra csak korlátozott létszámban tudunk érdeklődőket fogadni a jelentkezés sorrendjében. Azoknak, 

akik esetleg lemaradnak egy-egy túráról, ajánljuk más túráinkat, a szabadon látogatható tanösvényeinket. 

 

 

Várjuk rendezvényeinkre! 

KNPI Ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály 

A programok változhatnak, bővülhetnek. 

A Kiskunsági Nemzeti Parkról folyamatosan friss híreket olvashat a www.knp.hu oldalon , vagy a 

www.facebook.com/KiskunsagiNemzetiPark oldalon. 

 

Keresse a hazai nemzeti parkok programjait a www.magyarnemzetiparkok.hu oldalon, 

vagy a  közösségi oldalon: https://www.facebook.com/MagyarNemzetiParkok 

http://www.knp.hu/
http://www.facebook.com/KiskunsagiNemzetiPark
http://www.magyarnemzetiparkok.hu/
https://www.facebook.com/MagyarNemzetiParkok

