
„KALANDOK A HOMOK ÉS A SZIK BIRODALMÁBAN” 
 
HÍRLEVÉ

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
2016. októberi programajánlója  

 
 

Október 1től változik a Természet Háza nyitva tartása. Az őszi-téli időszakban a látogatóközpont  
hétfőtől péntekig 8-16.00 óráig tart nyitva. 

 
 
PROGRAMOK A TERMÉSZET HÁZÁBAN (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) 
 
október 18. 17 óra Ötórai zöldtea – Természetismereti előadás sorozat a Természet Házában 
Az állatkertek szerepe a természetvédelemben 
Előadó: a Kecskeméti Vadaskert munkatársa 
Az előadáson a részvétel ingyenes. 
 
Időszaki kiállítás:  
Szekeres Levente (Szabadka), 2015 Ifjú természetfotósának kiállítása 
A kiállítás megtekinthető: szeptember 16. - október 29-ig. 
 
 
TÚRÁK A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK TERÜLETEIN 
 
október 1. Kerékpártúra a szegedi Fehér-tónál 
Kerékpárral a tórendszer nagyobb részét tudjuk bejárni, megismerve rejtett zugait. Vonuláskor parti madarak, lúd-és 
récefélék keresik fel nagy csapatokban a Fehér-tavat. 
Találkozó: 9.00 a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (E5 út; a 158-as km szelvénynél.) 
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal vagy személyautóval az E5-ös úton. 
Részvételi díj: felnőtt 600 Ft, diák, nyugdíjas 400 Ft 
Kerékpárokat korlátozott számban tudunk biztosítani (300 Ft/fő). 
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, abrahamk@knp.hu 
 
október 1. Geotóp napi túra a Csólyospálosi Földtani Feltáráshoz 
Azokat a diákokat, felnőtteket, családokat, osztályokat, akik kíváncsiak arra, hogy mit rejt a föld mélye, miről 
árulkodnak a kőzetek, miként jöttek létre a felszínformák, várjuk Csólyospáloson. A Csólyospálosi Földtani 
Feltáráshoz szervezett geotúra során lehetőség nyílik az Alföld építőkövét rejtő réti mészkő feltárását, bányászatát 
bemutató „Varangykő tanösvény” bejárására és a Helytörténeti Gyűjtemény megtekintésére. 
Találkozó: 9 órakor Csólyospálos, polgármesteri hivatal melletti parkolóban. 
A túrához lehet csatlakozni 9:30-kor a községi temetőnél, vagy 10 órakor a földtani feltárásnál. 
A programon a részvétel ingyenes. 
Információ, jelentkezés: Somogyi István (30/4884-534, somogyii@knp.hu),  
Balázs Réka (30/4884-588, balazsr@knp.hu) 
 
október 1-2. Európai Madármegfigyelő Napok 
Az évek óta országosan és egész Európában megrendezésre kerülő madármegfigyelő 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!  
A programon a részvétel ingyenes. 
További információ: www.knp.hu; www.mme.hu 
Helyszínek: Péteri-tó: Molnár László 30/4884-549; Alpári-rét: Bártol István 30/4884-539; Kelemen-szék: Sápi 
Tamás30/4884-574; szegedi Fehér-tó: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, Császártöltési Vörös-mocsár: Agócs Péter 
30/4884-587 Kolon-tó : Bíró Csaba 30/4884-4540 
 
október 8. Geotóp Napi túra a Madarasi Téglavető földtani képződmény természeti emlék területére 
Azokat a diákokat, felnőtteket, családokat, osztályokat, akik kíváncsiak arra, hogy mit rejt a Föld mélye, miről 
árulkodnak a kőzetek, miként jöttek létre a felszínformák, várjuk Madarason! A Geotóp Nap alkalmával a 2015-ben 
védetté nyilvánított földtani képződményt ismerhetik meg a Szegedi Tudományegyetem szakembereinek vezetésével. 
Találkozó: 9 órakor a madarasi polgármesteri hivatal előtt (Báthory István u. 1.) 
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A programon a részvétel ingyenes. 
Információ, jelentkezés: Tamás Ádám (30/450-9227, tamasa@knp.hu), Balázs Réka (30/4884-588, balazsr@knp.hu) 
 
október 29. Őszi darules a szegedi Fehér tónál 
A Tisza-völgyi Bemutatóház megtekintése után a tórendszer ideális pontján bevárjuk a darvak esti behúzását. 
Reményeink szerint madarak tízezrei húznak el a fejünk fölött a felkelő Hold felől a lemenő nap irányába. 
Találkozó: 15 órakor a Tisza-völgyi Bemutatóház (az E5 főút 158-as km-szelvénynél.) 
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal szatymazi temető megállóig vagy személyautóval az E5-ös úton. 
Részvételi díj: felnőtt 600 Ft, diák, nyugdíjas 400 Ft 
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, abrahamk@knp.hu 
 
október 30. Őszi darules a szegedi Fehér tónál 
Találkozó: 14 órakor a Tisza-völgyi Bemutatóház (az E5 főút 158-as km-szelvénynél.) 
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal szatymazi temető megállóig vagy személyautóval az E5-ös úton. 
Részvételi díj: felnőtt 600 Ft, diák, nyugdíjas 400 Ft 
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, abrahamk@knp.hu 
 
október 31. Őszi darules a szegedi Fehér tónál 
Találkozó: 14 órakor a Tisza-völgyi Bemutatóház (az E5 főút 158-as km-szelvénynél.) 
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal szatymazi temető megállóig vagy személyautóval az E5-ös úton. 
Részvételi díj: felnőtt 600 Ft, diák, nyugdíjas 400 Ft 
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, abrahamk@knp.hu 
 
 

NOVEMBERI ELŐZETES 
 
Az európai darunépesség egyik legjelentősebb vonulási útvonala érinti a Szegedi Fehér-tavat, ahol ebben az évbe 5. 
alkalommal kerül megrendezésre a Fehértavi Darvadozás november 11-12-én. A Fehértavi Darvadozás fontos 
küldetése a széles körű természetvédelmi tudatformálás, a szórakoztatva tanítás.  
 
Előzetes pályázatok: 

 Természetfotó pályázat: témakörei: daru, ludak, a víz az élet forrása 
 Gyermekrajz pályázat: témája: Madárvonulás gyerekszemmel 
 LEGO építőverseny: valós vagy kitalált madarak 

 
Részlet a programokból: esti és hajnali darules, kisvonatozás a Fehér-tavi halvasúton, lovas kocsis idegenvezetés a 
Sirály Tanösvény mentén, madárgyűrűzési bemutató, "darudübögő" táncház, bábos természetrajzi mesesarok, népi 
játszótér, és egyéb gyermekjátékok, helyi termékek bemutatója,  
-LEGO építőverseny, kiállítás és LEGO játszóház 6-99 évesek számára.  
 
Részletek itt olvashatók: http://knp.nemzetipark.gov.hu/fehertavi-darvadozas  
 
 

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  Facebookon: https://www.facebook.com/MagyarNemzetiParkok 


