
„KALANDOK A HOMOK ÉS A SZIK BIRODALMÁBAN” 

 

HÍRLEVÉL 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

2017. májusi programajánlója 

 

 

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

 

május 09. 18:00  Világjáró Klub 

Végvári Tamás: Tűzföldi jégvarázs - Kajakkal, viharos vizeken 

 

május 11. „Madarak és Fák Napja” alkalmából játékos terepi programok a Kecskeméti Arborétumban 
Iskolás csoportoknak. A KNPI és a KEFAG Zrt. közös rendezvény.  

További információ: 76/500-068, e-mail: oktatasio@knp.hu  

A részvétel ingyenes. 

 

május 12. 13:00 „Madarak és Fák Napja rajzpályázat” kiállításának megnyitója 

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

Információ: Tóth Endre 76/501-594, e-mail: oktatasio@knp.hu  

 

május 23. 08:00 Világjáró Klub 

Dala László: Márvány csúcsokon 

 

Időszaki kiállítás:  

Péchy Tamás „Ihletadó természet” című képzőművészeti kiállítása 

Megnyitó: május 5. péntek 16:00. A kiállítást megnyitja Dr. magyar Gábor KNPI igazgatóhelyettes 

Megtekinthető: május 5-től május 31-ig. 

 

 

TÚRÁK A KISKUNSÁGI NEMZETI PARKBAN 

 

május 6. Madarak és fák napi túra a császártöltési Vörös-mocsárban  
A túrán kis szerencsével megfigyelhetjük az 50 Ft-os pénzérmén is szereplő kerecsensólymot, valamint 

madárgyűrűzési bemutatón vehetnek részt.  

Találkozó: 8:30, a császártöltési egykori Csala csárdánál, GPS: 46°27’ 31,73” É; 19º11’31,71”K 

Információ, jelentkezés: Agócs Péter 30/ 4884-587. A részvétel ingyenes. 

 

május 6. Délutáni gyógynövény-ismereti túra a szegedi Fehér-tón 

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 (túra és kiállítás-belépő): felnőtt 850 Ft, diák, nyugdíjas 550 Ft. 

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

 

május 7. Orchidea-túra a peszéradacsi Kosbor-tanösvényen  

A peszéradacsi temetődomb északi oldalán értékes, védett növényfajokra bukkanhatunk. A tájátalakítások elkerülték 

ezt a zsebkendőnyi foltot, mely minden tavasszal felidézi a hátak, magaslatok hajdani virágpompáját. 

Találkozó: 10:00, a Kunadacsi horgászcentrum parkolójában 

Részvételi díj: felnőtt 600 Ft, diák, nyugdíjas 400 Ft, családi (2 felnőtt, 2 gyerek 1500 Ft) Információ, jelentkezés: 

Erdős Sarolta 30/ 456-0385 

 

május 13. Fülemülék éjszakája 

Az est kiselőadással kezdődik a művelődési házban, a Kolon-tó madárvilágáról, madárhangokról, főszerepben a 

fülemüle. Ezután lovas kocsis túra a Kolon-tavi Madárvártára, közben madármegfigyelés, madárhangok hallgatása.  

Találkozó: 18:00, Izsák, Városháza; 6070, Szabadság tér 1. GPS: 46.801346, 19.358889 

Részvételi díj: 2500 Ft/fő, kedvezményes 2000 Ft/fő, családi kedvezmény (2 felnőtt és min. 2 gyerek) 7500 Ft. 

További információk, jelentkezés: Morvai Edina, 70/4118-445, kolonvilag@kolon-to.com 

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezési határidő: május 5. 



„KALANDOK A HOMOK ÉS A SZIK BIRODALMÁBAN” 

 

HÍRLEVÉL 

 

május 14. Miklapusztai barangolás  

A szikes talajok és az Európában egyedülálló, jól fejlett szikpadkák jelentik a védett terület talajtani és geomorfológiai 

értékét. A környezetükből sokszor egy méterre is kiemelkedő szikpadkákon megcsodálhatjuk 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 600 Ft, diák, nyugdíjas 400 Ft, családi (2 felnőtt és 2 gyerek) 1500 Ft 

Információ, jelentkezés: Kovács Sándor 30/9837-701 

 

május 20. Orchidea túra 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 tanösvényen. Többek között a mocsári kosbor, a hússzínű ujjaskosbor, a vitézkosbor és 

a poloskaszagú kosbor fordul elő nagyobb számban. 

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

GPS: 46.713870, 19.382055 

Részvételi díj: felnőtt 600 Ft, diák, nyugdíjas 400 Ft, családi (2 felnőtt és 2 gyerek) 1500 Ft 

További információk, jelentkezés: Morvai Edina, 70/4118-445, kolonvilag@kolon-to.com 

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 

 

május 27. Európai Nemzeti Parkok Napja - Árvalányhajas 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 30/4884-543. A részvétel ingyenes. 

 

május 27. Fészekrakók a Péteri-tónál 

A tavasz a fészkelés időszaka. A Péteri-tó is ilyenkor kínál 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 KNP kutatóház előtt, Megközelítés: autóbusszal 

Szegedről. Leszállás a Monostori csárdánál. GPS: 46,595566 19,921133 

Részvételi díj: felnőtt 600 Ft, diák, nyugdíjas 400 Ft 

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

 

május 28. Európai Nemzeti Parkok Napja - 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, ugyancsak látványosak a különböző orchideafajok vagy a 

nősziromfélék.  

Találkozó: 10:30, Ásotthalom szélén a Gárgyán-erdő mellett található „Ásotthalom erdei pihenő” nevű 

buszmegállóban. 

Információ, jelentkezés: Krnács György 30/4458-293. A részvétel ingyenes. 

 

május 28. „Muzsikál az erdő” a Hírös városban 

10 órától késő estig „Muzsikál az erdő” Lakitelek-Tőserdőn a híd közelében. Kenus túrák, gyalogos kirándulások, 

kézműves foglalkozás, Bábika játszóház és sok-sok zenés foglalkozás várja egész nap várja a családokat és minden 

érdeklődőt.  Fellépnek Balog Péter és gyermekei, a Madzag báb együttes, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar, az 

Antanténusz Gyermekkórus, a Kecskeméti Táncegyüttes és Pál István Szalonna és bandája. 

A rendezvény ingyenes! 

 

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 


