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A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

2018. júniusi programajánlója 

 

Kezdődik az igazi nyár, nem ritka a kánikula és a hűsítő nyári záporok sem. Lassan vége a tanévnek is.  

Ebben a hónapban is sokféle rendezvénnyel, túrával várjuk a természetkedvelőket, családokat. 

 

 

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

 

Június 5. 18 óra Világjáró Klub 

Best of Madonna - Három Mária-kegyhely a Pireneusokban Előadó: Kraiszter Attila 

 

Június 19. 18 óra Világjáró Klub 

Családi kirándulás Szerbiában Előadó: Szabó Ödön 

 

 

június 23. Múzeumok éjszakája  

A  Természet Háza 17órától 22 óráig várja a látogatókat. 

 Séta a titokzatos Hankovszky-ligetben: agytekervény megmozgató kalandok, furfangos ismeretszerzés a 

természetről 

 Természetvédelmi játékok, kifestő, memó, origami 

 Gyógynövénykert és odú-park  

 Vetített képes előadások  

18-19.00  óra között: Az év élőlényei 2018-ban 

19-20.00  óra között: Bemutatkozik a Kiskunsági Nemzeti Park 

20-21.00 óra között: Az év élőlényei 2018-ban 

 Nemzeti parki termék védjegyes termékek vására 

 

Időszaki kiállítás:  

Bercsi Gábor: A Káli-medence természeti és építészeti értékei - fotókiállítás 

Megtekinthető: június 22.- július27. 

 

 

TÚRÁK A KISKUNSÁGI NEMZETI PARKBAN 

 

Június  Tiszavirág túra a szegedi Tisza-szakaszon  

A tiszavirágzás -  a kérészek rajzása minden évben keresett látványosság a Tisza és mellékfolyói mentén. A 

túra időpontja nehezen meghatározható, mert az időjárástól és a kérészektől függ.  

Kérünk minden érdeklődőt, hogy előzetesen  jelentkezzen az alábbi címen május 31-ig.  

A jelentkezőket e-mailben értesítjük a pontos időpontról. 

Találkozó: szegedi vitorlás kikötő (Partfürdő) 

Részvételi díj: 1500 Ft/fő 

Információ, jelentkezés: Albert András, albandras@gmail.com 
 

 

Magyar Nemzeti Parkok Hete Túrák 

 

Június 1., péntek Túra a Kelemen-széken 

A Fülöpszállás határában levő Kelemen-szék igazi szikes tó. A pocsolyákban a vöröshasú unkák 

fuvoláznak, a tóparton parti madarak fészkelnek, a vízben récék keresgélnek táplálékot. A gyepeken 

bivalyok dagonyáznak.  

Találkozó: 8:00 órakor az 52. út 42. km szelvényben levő Kígyósi Csárda parkolójában 

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

A részvétel ingyenes. 

 

 

mailto:albandras@gmail.com


„KALANDOK A HOMOK ÉS A SZIK BIRODALMÁBAN” 

 

 

Június 2.  Pampalíni túra a Peszéradacsi-réteken 

A Magyar Nemzeti Parkok Hetére szervezett túra során megcsodálhatjuk a 

rétek csodálatos virágait, és ha kedvez az idő, akkor a hatlábú lakókkal is ismeretséget köthetünk. 

Találkozó: 10:00, a Kunadacsi Horgászcentrum parkolójában (6097 Kunadacs, Alsóadacs 12/A, GPS: 46.934778, 

19.324623) 

Információ, jelentkezés: Barna Zsolt, 30/ 484-4704 

A részvétel ingyenes. 

 

 

 

 

 

 

Június 2-3. Ezerarcú Kolon-tó 

Ismerje meg a Kolon-tó sokféle élőhelyét és természeti értékeit a kétnapos túra során. Az első nap Izsákról dél felé  

haladva  kerüljük  meg  a Kolon-tavat, megismerve a láprétek és láperdők világát.  Az éjszakát a B. Bognár tanyán 

töltjük. Másnap reggel bejárjuk a Bikatorok tanösvényt, majd a Kolon-tó nádasa mellett sétálunk vissza Izsákra.  

A túra hossza: első nap 22 km, második nap 12 km. 

Szállás: B. Bognár tanya udvarán, sátorban. 

Találkozó: Vino Étterem – Kolon Café, Izsák, Dózsa György tér 4.  

,A kezdés időpontját a jelentkezőkkel egyeztetjük. 

Részvételi díj: felnőtt 4000 Ft/fő, diák és nyugdíjas 3200 Ft/fő, családi  jegy 11200 Ft. 

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 

Információ, jelentkezés: Biró Csaba, +36 30/488-4540, kolonvilag@kolon-to.com 

 

 

Június 9. Vadvirág túra - A szegfűvirágzás ünnepe 
Európa egyik legritkább, vadon élő virága a tartós szegfű. A világon kizárólag a Duna-Tisza köze homokvidékein 

fordul elő ez a fokozottan védett növény.  

Találkozó: 9:00, a tanösvény pallósora előtti pihenőhely  

Megközelítés: a Soltvadkert-Kiskunmajsa közötti közúton, Tázlár és Bodoglár települések között, a 16,3 km 

szelvénynél, a táblával megjelölt földútnál kell betérni (WGS: 46,538780; 19,590480). 

Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft 

Információ, jelentkezés: Somogyi István, +36 30/4884-534  

 

 

Június 9. Vércseleső túra a nagyállási erdőben 

Meggyűrűzzük a vércsefiókákat és közben egy kellemes sétát teszünk az erdőben. 

Találkozó: 10: 00, a Nagyállási telep bejáratánál (Kunszentmiklós – Bösztörpuszta, WGS: 46,95484; 19,162577) 

Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft 

Információ, jelentkezés: Erdős Sarolta +36 30/456- 0385 

 

 

Június 9. Titokzatos madarunk, a lappantyú 

Az est kiselőadással kezdődik a Városháza emeleti előadótermében a Kolon-tó madárvilágáról, madárhangokról, 

főszerepben a lappantyú. Ezután lovas kocsis túra a Bikatorok tanösvényhez, közben madármegfigyelés, madárhangok 

hallgatása. A program 4-5 órás. 

Találkozó: 18:00, Izsák, Szabadság tér 1., a Városháza hátsó bejáratánál 

 

Részvételi díj: felnőtt 2500 Ft/fő, diák és nyugdíjas 2000 Ft/fő, családi kedvezmény 7500 Ft. 

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezési határidő: június 02. 

Információ, jelentkezés: Biró Csaba, +36 70/488-4540, kolonvilag@kolon-to.com 

 

 

Június 16. Hajóskapitányként a Tiszán – vízitúra jogosítvány nélkül vezethető kishajókkal 

Délelőtti vízitúránk során a Tisza és a Maros élővilágát fedezzük fel magunk vezette 4, 6 és 8 személyes kishajókkal, 

melyeket nagykorúak vízi jártassági nélkül vezethetnek. A hajók kezeléséhez segítséget, a túrához mentőmellényt 

biztosítunk. A hajók sebessége 8-12 km/h. A helyek száma korlátozott, előzetes bejelentkezés és foglalás szükséges!  
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Találkozó: 8:30, Szeged, Felső Tisza-parton a vízitelep mellett, a stadionnal 

szemben, a Foka Ökokikötő bejáratánál. 

GPS: 46° 15’ 24,39”É  20° 10’ 28,06”K 

Részvételi díj: 3000 Ft, 3600 Ft, 4500 Ft hajótípus szerint 

Információ, előzetes bejelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, abrahamk@knp.hu 
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Június 16. Kalandos kenutúra az Átokcsatornán, fecskék társaságában 

Fülöpszállástól Akasztóig kenuzunk a Duna-völgyi főcsatornán, közben a hidaknál  

fészkelő füsti-  és molnárfecske fészkeket mérjük fel. Így a nádas szegélyezte csatornán az aktív kikapcsolódás mellett 

az élővilágba is betekintést nyerünk, sőt biotikai adatokat is gyűjtünk. A program egész napos. 

Találkozó: 9:00, Fülöpszállás, vasútállomás. GPS: 46.819845, 19.245866 

Részvételi díj: felnőtt 1600 Ft, diák és nyugdíjas 1000 Ft, családi jegy 2500 Ft 

A kenuk csak korlátozott számban állnak rendelkezésre, így a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 

Információ, jelentkezés: Biró Csaba, +36 30/488-4540, kolonvilag@kolon-to.com 

 

 

Június 16. 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 és Tóth Endre 

Találkozó: 10:00, Bugacon a Karikás Csárdánál 

Információ, jelentkezés: Tóth Endre, +36 30/488-4547 

A részvétel ingyenes. 

 

 

Június 23. Múzeumok Éjszakája a Tisza-völgyi Bemutatóházban 

Az újhold napján esti/éjszakai túra a szegedi Fehér-tónál egy rendhagyó múzeumi bemutató és tárlatvezetés után. 

Találkozó: 18.00, 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 1000 Ft, diák és nyugdíjas 700 Ft, családi: 2000 Ft 

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

 

Rendezvények Bugacon 

Helyszín: Bugacpuszta, a Karikás csárda környéke 

 

Június 30. VII. Futó-homok terep félmaraton verseny Bugacon 

A Iustitia Sport és Kulturális Egyesület és a KNPI közös szervezése a különleges kihívásokat kedvelő futóknak. A 

pusztai környezet, a meleg és a laza homokos talaj, na meg a változatos táj emlékezetessé teszi ezt a versenyt. A 8,5, 

15 és 21 km-es távok rajtja 11 órakor van. 

A versennyel kapcsolatos tudnivalók a www.juszti.hu oldalon, vagy a 30/960-2112-es telefonon kérhetők 

 

Június 30. Magyar Pásztorkutyák Találkozója Bugacon 

9.30-tól a Futó-homok versennyel egy időben, de térben elkülönülve lehet megtekinteni a Speciál CAC kutyakiállítást, 

a magyar pásztorkutyák országos és nemzetközi kiállítását mind az öt magyar pásztorkutyafajta (pumi, mudi, puli, 

kuvasz, komondor) részvételével. Az egyik legizgalmasabb része a versenynek a terelő bajnokság és fiatal kutyák 

terelési képességvizsgája. A rendezvény szakmai szervezője Duna Tisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző 

Egyesület. www.magyarpasztorkutya.hu 

A részvétel 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 


