
MAGYAR NEMZETI PARKOK HETE 

Élmény? Természetesen! 
 

Időpont: szeptember 14-20. 

Helyszín: országszerte számos helyszínen 
 

2020-ban tizennegyedik alkalommal rendezzük meg a Magyar Nemzeti Parkok Hete 
programsorozatot. Szeptember 14-20. között valamennyi nemzeti parkunkban gazdag 
programkínálat, izgalmas kalandtúrák, családi programok várják a természetbarátokat földön és 
vízen, ingyenesen vagy kedvezményes áron. 
 
 

Aggteleki  Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében 
 

Baradla-barlang, Aggteleki rövidtúra 

Időpont: szeptember 14-20. között 

Helyszín: Baradla-barlang, Aggtelek 

Találkozás: Baradla-barlang aggteleki jegypénztára (Baradla oldal 1.) 

Táv: 1 km, 1óra 

Részvételi díj: Felnőtteknek 2600 Ft helyett 2000 Ft, diákoknak 2000 Ft, óvodásoknak 300 Ft 

Jelentkezés: Előzetes jelentkezés nem szükséges 

Információ: Információs Iroda, Aggtelek; +36 (48) 503-000, naturinform.anp@gmail.com, 
www.anp.hu 

Max. létszám: 100 fő 

A túra során megismerkedhetünk egy olyan világgal, amelyet már az őskor embere felfedezett 
magának néhány ezer évvel ezelőtt. A sok fekete szín, a kormos képződmények, sziklák mind-
mind az elődök emlékeit őrzik. De nem csak emiatt különleges, hatalmas termek és képződmények 
sokasága jellemzi. 

Baradla-barlang, Vörös-tói középtúra 

Időpont: szeptember 14-20. között 

Helyszín: Baradla-barlang, Vörös-tó 

Találkozás: Baradla-barlang, vörös-tói jegypénztár 

Táv: 2,3 km, 100 perc 

Részvételi díj: Felnőtteknek 2900 Ft helyett 2200 Ft, diákoknak 2200 Ft, óvodásoknak 300 Ft 

Jelentkezés: Előzetes jelentkezés nem szükséges 

Információ: Információs Iroda, Aggtelek; +36 (48) 503-000, naturinform.anp@gmail.com, 
www.anp.hu 

Max. létszám: 60 fő 

A Baradla-barlang leghosszabb, villanyvilágítással ellátott szakasza, a túra a barlang vörös-tói 
bejáratától indul és a jósvafői kijáratánál végződik. Útvonala nagyrészt a Styx-patak medre mentén 
halad, melyben nagyobb esőzések vagy hóolvadások után valósággal végigdübörög a víz. 
Színpompás cseppkőoszlopok, zászló-, függő- illetve állócseppkövek között vezet az út, érintve 
Magyarország legmagasabb állócseppkövét, a 19 m magas Csillagvizsgálót. 
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Baradla-barlang, Jósvafői rövidtúra 

Időpont: szeptember 14. és szeptember 20. között 

Helyszín: Baradla-barlang, Jósvafő 

Találkozás: Baradla-barlang, jósvafői jegypénztár 

Táv: 1,4 km, 1 óra 

Részvételi díj: Felnőtteknek 2400 Ft helyett 1800 Ft, diákoknak 1800 Ft, óvodásoknak 300 Ft 

Jelentkezés: Előzetes jelentkezés nem szükséges 

Információ: Információs Iroda, Aggtelek; +36 (48) 503-000, naturinform.anp@gmail.com, 
www.anp.hu 

Max. létszám: 60 fő 

Bár a túra "mindösszesen" 700 m-t mutat be ebből a hatalmas barlangból, mégis bővelkedik 
látnivalókban, érdekességekben. A túra első felében cseppkövekkel alig-alig lehet találkozni, mivel 
az erre a szakaszra jellemző kőzet nem kedvez a kialakulásuknak, menet közben gyűrődéseket, 
vetődéseket, rétegződéseket figyelhetünk meg. A túra második felében a termek egyre díszesebbé 
válnak, a vad sziklaalakzatok megszelídülnek, különleges között vezet az út tovább, egészen a túra 
csúcspontját jelentő Óriások terméig. 

 

Őszi erdő – témanap általános iskolásoknak 

Időpont: szeptember 14. 

Helyszín: Aggteleki-karszt 

Találkozás: Kúria Oktatóközpont (Jósvafő, Táncsics M. utca 1.) telefonon előre egyeztetett 
időpontban 

Táv: max. 4 km 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: oktatas.anp@gmail.com  

Információ: +36 (48) 350056 

Max. létszám: max. 30 fő 

Szeptember közepén még sokszor a nyarat idézi az időjárás, azonban az erdőben már felfedezhetők 
a téli időszakra készülődés jelei. Ezek után fogunk kutatni játékos természetismereti túra keretében 
a résztvevőkkel. Kényelmes túraöltözék és cipő szükséges! 

 

Baradlamanó túra  

Időpont: szeptember 15. 

Helyszín: Baradla-barlang aggteleki rövidtúrás szakasza 

Találkozás: Baradla-barlang aggteleki jegypénztára (Baradla oldal 1.) 

Táv: 1 km, 1óra 

Részvételi díj: 1000 Ft egységesen mindenkinek (Eredeti ár: felnőtt 2000 Ft, diák, 1000 Ft) 

Jelentkezés: Információs Iroda, Aggtelek; +36 (48) 503-000, naturinform.anp@gmail.com  

Információ: Információs Iroda, Aggtelek; +36 (48) 503-000, naturinform.anp@gmail.com, 
www.anp.hu 

Max. létszám: 30 fő 

Játékos, mesés barlangtúránkon gyerekszemmel fedezzük fel a Baradla-barlang csodáit, titkait. 
Keresünk, kutatunk és egy időre denevérekké válunk. 
Túránkra diákcsoportok jelentkezését várjuk. 
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Szarvasbőgés túra 

Időpont: szeptember 16.  

Helyszín: Jósvafő környéke 

Találkozás: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont és Lovasbázis (Táncsics M. út 1.) 

Táv: 2 km, 2 óra 

Részvételi díj: 1500 Ft egységesen mindenkinek. A túra napján barlangtúrán is részt vett vendégek 
részére ingyenes. (Eredeti ár: felnőtt 3000 Ft, diák 1500 Ft) 

Jelentkezés: Információs Iroda, Aggtelek; +36 (48) 503-000, naturinform.anp@gmail.com  

Információ: Információs Iroda, Aggtelek; +36 (48) 503-000, naturinform.anp@gmail.com, 
www.anp.hu 

Max. létszám: 30 fő 

Az őszi színes lombú erdők egyedi hangulatú pillanatai a hűvös estéken a szarvasbikák bőgése. A 
túrán szakvezetővel járhatjuk be a környéket, hallgatva az éjszaka hangjait, különös tekintettel a 
gímszarvasok nászának kiemelkedő eseményére, a szarvasbőgésre. 

 

Kutatóink éjszakája – érdekességek az Aggteleki Nemzeti Park életéből 

Időpont: szeptember 17.  

Helyszín: Kúria Oktatóközpont 

Találkozás: Jósvafő, Táncsics M. utca 1. 

Táv: helyben 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: oktatas.anp@gmail.com  

Információ: +36 (48) 350 056 

Max. létszám: max. 40 fő (egyéni vendégek, családok, kisebb baráti társaságok részére) 

Kalandfilmekben gyakran tűnik fel a mindenre elszánt felfedező, elhívatott kutató vagy a félelmet 
nem ismerő ranger alakja. Felmerül-e bennünk az, hogy a nemzeti parkok dolgozóinak munkája 
sokszor kalandfilmbe illő? Erről mesélnek munkatársaink, akik egy-egy állat vagy növénycsoport 
elhívatott kutatói, a „sötétség birodalmában” otthonosan mozgó barlangászok és a rettenthetetlen 
természetvédelmi őrök. 

 

Zöld teaház – „zöld” beszélgetés zene és gőzölgő tea mellett 

Időpont: szeptember 18.  

Helyszín: Kúria Oktatóközpont 

Találkozás: Jósvafő, Táncsics M. utca 1. 

Táv: helyben 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: oktatas.anp@gmail.com  

Információ: +36 (48) 350 056 

Max. létszám: max. 40 fő (egyéni vendégek, családok, kisebb baráti társaságok részére) 

Egy illatos zöld tea, hangulatos zene kísérte beszélgetések sokszor több gondolatot indítanak el, 
mint amikor egyedül olvasunk egy könyvet vagy egy zsúfolt teremben hallgatunk egy előadást. 
Hangos gondolkodásra, kötetlen beszélgetésre és lazítós teázásra invitáljuk az érdeklődőket! 
 

Családi nap – játékos természetismereti programok nagycsaládosoknak 

Időpont: szeptember 19-20.  

Helyszín: Kúria Oktatóközpont 

Találkozás: Jósvafő, Táncsics M. utca 1. 

Táv: udvari és beltéri programok, valamint túra kb. 4 km 

Részvételi díj: 2000 Ft/család 

Jelentkezés: oktatas.anp@gmail.com  

Információ: +36 (48) 350 056 

Max. létszám: 30-40 fő (családok számára) 
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„Zöld Sziget” természetismereti programunkon gyermekek és felnőttek is megtalálják a számukra 
érdekes tevékenységet. Játékos feladatok, vizsgálódások, minikiállítás, előadás és rövid 
természetismereti túra várja az érdeklődőket! 
 

Balaton-felvidéki  Nemzeti Park  Igazgatóság szervezésében 
 

Geotúra a Somló vulkánparadicsomában 

Időpont: 2020. szeptember 14. 10:00 óra 

Helyszín: Somló 

Találkozás: Somlóvásárhely, Szent Margit-kápolna parkolója (GPS: 47.141568, 17.376565) 

Táv: 8 km 

Részvételi díj: térítésmentes 

Jelentkezés: Sárdy Julianna: sardyjulia@bfnp.hu; +36 30 491 0061 

Információ: Sárdy Julianna: sardyjulia@bfnp.hu; +36 30 491 0061 

Max. létszám: 45 fő 
 

Fedezze fel velünk a Somló tanúhegy kultúrtörténeti és természeti értékeit! Ez a Kisalföld síkjából 
szigetként kiemelkedő szépséges vulkánunk méltán viselhetné a Tapolcai-medence tanúhegyeinek 
külhonba szakadt diaszpórája nevet. A Badacsony vagy a Szent György-hegy ikertestvére is 
lehetne, csak éppen nem a Balaton vize, hanem szalmasárga gabonatáblák hullámzanak a lábánál. 
Szükséges felszerelés: időjárásnak megfelelő túraöltözet és túracipő (zárt, kirándulásra alkalmas, 
bejáratott, kényelmes, lehetőleg vízálló cipő), innivaló, ennivaló. Javasolt: fényképezőgép, távcső. 

 

Barangolás a Belső-tó partján 

Időpont: 2020. szeptember 15. 10:00 óra 

Helyszín: Tihany 

Találkozás: Tihany, Belső-tó partja, GPS: 46.543117,17.531668  

Táv: 2 km 

Részvételi díj: térítésmentes 

Jelentkezés: Vers Réka: versreka@bfnp.hu; +36 30 382 7243 

Információ: Vers Réka: versreka@bfnp.hu; +36 30 382 7243 

Max. létszám: 35 fő 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szeretettel várja az érdeklődőket a Magyar Nemzeti 

Parkok Hetén megrendezésre kerülő gyalogtúrára. A félsziget középső részén, a Belső-tó - Hármas-

hegy - Aranyház - Belső-tó útvonalon az érdeklődők a tó partján megfigyelhetik a szürkemarha 

gulyát és a közöttük futkosó ürgéket. Hallhatnak az ürge természetvédelemben betöltött 

szerepéről. A tó déli részén, a gejzírmezőn megmászhatnak egy-két forráskúpot megismerve annak 

kialakulását. A túra során lehetőség nyílik a kihelyezett mesterséges madárodúk őszi akóinak 

megfigyelésére is. A túrát a BfNPI környezeti nevelője vezeti. 

A Levendula Ház Látogatóközpont kedvezményes látogatása 

Időpont: 2020. szeptember 16. 10:00 – 17:00 óra 

Helyszín: Tihany 

Találkozás: Tihany, Major utca 67., a Belső-tó partja, GPS: 46.908817, 17.888257 

Részvételi díj: A felnőtt látogatók kedvezményes jegy váltásával tekinthetik meg ezen a napon a 
Látogatóközpontot. 

Jelentkezés: nem szükséges 

Információ: Levendula Ház Látogatóközpont: levendulahaz@gmail.com; +36 87 538 033 

Tihanyban, a Belső-tó keleti felén várja látogatóit a Levendula Ház Látogatóközpont. Az interaktív 

kiállítás a félsziget múltjáról és jelenéről, moziterem a "Levendula az élet illata című 28 perces 

gyönyörű filmmel, a levendula bolt és teázó, a kert kellemes 2 órás időtöltést kínál. A kiállítás 

feldolgozásához totót kapnak az érdeklődők, amelyet kitöltés után a recepción értékelnek.  
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Vizsgálódás vízben, kertben! 

Időpont: 2020. szeptember 17. 15:00 óra 

Helyszín: Csopak Pele körút tanösvény 

Találkozás: Csopak, Kossuth u. 16., GPS: 46.97627,17.92853 

Részvételi díj:  térítésmentes 

Jelentkezés: Somlai Szilárd: somlaiszilard@bfnp.hu; +36 30 491 0104 

Információ: Somlai Szilárd: somlaiszilard@bfnp.hu; +36 30 491 0104 

Max. létszám: 15 fő 

A Balaton-felvidéki Nemzeti park Igazgatóság szeretettel várja az érdeklődőket Csopakra, egy 

kellemes sétára, játékos foglalkozásra a Pele-körútra. Az ösvény jelképe a kertjeinket és 

padlásainkat is jól ismerő nagy pele. Interaktív, játékos séta elsősorban a környezetünkben 

észlelhető, nyomot hagyó állatvilág bemutatására törekszik. Az ösvény bemutatja patakjaink 

tisztaságának, szennyezettségének indikátorait, harmincféle fás szárú és lágyszárú 

növényt, valamint bepillantást enged a Balaton-felvidék elmúlt fél milliárd évének földtörténeti 

eseményeibe is. Mintakertben az évszaknak megfelelő zöldségek, gyümölcsök és gyógynövények is 

helyet kaptak. 

Tüzes-vizes geotúra Kapolcs felett 

Időpont: 2020. szeptember 18. 10:00 óra 

Helyszín: Kapolcs 

Találkozás: Kapolcs, Kossuth utca 62. 

Táv: 6 km 

Részvételi díj: térítésmentes 

Jelentkezés: Sárdy Julianna: sardyjulia@bfnp.hu; +36 30 491 0061 

Információ: Sárdy Julianna: sardyjulia@bfnp.hu; +36 30 491 0061 

Max. létszám: 45 fő 

Túra a vulkánok vidékére, őseink szálláshelyére vezet, a régmúlt, a jelen és a remélt jövő világába. 
Kapolcs település déli oltalma a Királykő. Bazaltoszlopait csodálva, bükk matuzsálemek között 
felkapaszkodva, majd az oszlopok tetején állva  ismerkedhetnek az érdeklődők a táj csodáival. 

Bütykölde a Levendula Házban 

Időpont: 2020. szeptember 19. 10:00-16:00 óra 

Helyszín: Tihany, Levendula Ház Látogatóközpont 

Találkozás: Levendula Ház Látogatóközpont, Tihany Major u. 67., GPS: 46.908817,17.888257 

Táv: - 

Részvételi díj: térítésmentes 

Jelentkezés: nem szükséges 

Információ: Vers Réka: versreka@bfnp.hu; +36 30 382 7243 

Max. létszám: - 
 

A Látogatóközpont várja a gyermekes családokat a Magyar Nemzeti Parkok Hete keretében 

meghirdetésre kerülő BÜTYKÖLDÉRE. Zsákmese című matricás foglalkoztató füzet segítségével 

nyomhatározó készül a nap során. Vágunk, lyukasztunk, ragasztunk és már el is készül a 

kirándulások alkalmával használható NYOMOZÓ! A foglalkoztató füzet és a határozó elvihető. 

Három vagy több gyermekkel érkezők számára a foglakozás térítésmentes! A Levendula Ház 

kiállítására belépőjegyet váltó látogatók részére a program szintén ingyenes. 

Tihanyban, a Belső-tó keleti felén várja látogatóit a Levendula Ház Látogatóközpont. Az interaktív 

kiállítás a félsziget múltjáról és jelenéről, mozi terem a "Levendula az élet illata című 28 perces 

gyönyörű filmmel, a levendula bolt és teázó, a kert kellemes 2 órás időtöltést kínál.  
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Szent György-hegy – Haláp „duplavulkános” bazalttúra borkóstolóval 

Időpont: 2020. szeptember 20. 12:00 óra 

Helyszín: Tapolca 

Találkozás: Tapolca, Vasútállomás 

Táv: 7 km 

Részvételi díj: felnőtt: 850Ft/fő; gyermek: 400 Ft/fő 

Jelentkezés: Sárdy Julianna: sardyjulia@bfnp.hu; +36 30 491 0061 

Információ: Sárdy Julianna: sardyjulia@bfnp.hu; +36 30 491 0061 

Max. létszám: 45 fő 
 

Élvezetes formában fedezhetjük fel a hajdan tüzes lávát ontó, mára tüzes borokat termő 
szőlőhegyekké szelídült vulkánjaink legszebb gyöngyszemeit. A Szent György-hegy és a Haláp 
tetejéről gyönyörködhetünk a megindítóan szép panorámában, útközben változatosabbnál 
változatosabb vulkáni formákkal kerülhetünk kézzel fogható közelségbe. 

 

Bükki  Nemzeti Park  Igazgatóság szervezésében 
 

Karszt és élővilága 

Időpont: szeptember 14-18. között  

Helyszín: Nyugati Kapu Látogatóközpont, Felsőtárkány Ifjúság u. 34. 

Részvételi díj: regisztrációs jeggyel (100 Ft/fő) 

Információ: A „Karszt és élővilága” kiállítás megtekintése 

Max. létszám: 30 fő 
 

Esztáz-kői barlangtúra 

Időpont: szeptember 15-18. között 

Helyszín: Esztáz-kői barlang, GPS koordináták: N 48,024897; E20,423876 

Találkozás: Nyugati Kapu Látogatóközpont, Felsőtárkány Ifjúság u. 34. 

Táv: Megközelítése: gyalogosan 1 óra, kerékpárral 20 perc. 

Részvételi díj: kedvezményes jeggyel (800 Ft/fő) 

Jelentkezés: online regisztrációval a www.bnpi.hu oldalon 

Információ: Heves megye egyetlen cseppkőbarlangjának megtekintése szakvezetéssel 

Max. létszám: A minimális túralétszám 5 fő, maximális létszám 9 fő (ettől nagyobb létszám esetén 
több turnus szükséges). 

Heves megye egyetlen cseppkőbarlangjának megtekintése szakvezetéssel. 

 

Nyitott kapuk a kaptárkövek völgyében - Tájszépítés a Szomolyai kaptárkövek 
természetvédelmi területen 

Időpont: szeptember 16. 

Helyszín: Szomolyai kaptárkövek természetvédelmi terület 

Részvételi díj: nincs 

Jelentkezés: online regisztrációval a www.bnpi.hu oldalon 

Információ: www.bnpi.hu  

Max. létszám: 30 fő 

Önkéntes természetvédelmi akció (fűnyírás, bozótirtás, tájszépítés, szemétszedés, beszélgetés). 
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Ridegtartás és ördögtorony a Bükki Nemzeti Parkban 

Időpont: szeptember 17. 

Helyszín: Hór-völgy - Perpác - Cserépi legelő - Mész-tető - Ördögtorony - Hór-völgy 

Találkozás: Remete – Étterem parkoló 

Részvételi díj: nincs 

Jelentkezés: online regisztrációval a www.bnpi.hu oldalon 

Információ: www.bnpi.hu 

Max. létszám: 30 fő 
 

Nyílt napok az Ősmaradványoknál 

Időpont: Szeptember 19. és szeptember 20. délelőtt 

Helyszín: Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület 

Részvételi díj: regisztrációs jeggyel 

Jelentkezés: A regisztrációhoz kérjük, hogy az ipolytarnoc@osmaradvanyok.hu email címre, 
KÖN regisztracio tárgy megjelöléssel, név és mobil szám megadásával 
jelentkezzenek be. 

Információ: www.bnpi.hu  

Max. létszám: A tárlatvezetések maximális létszáma 30 fő. 

Az előre bejelentkezetteknek e jeles napokon, 9-17 óra között a területen tartózkodás, az Ősfenyő 
Belépő fogadóépület interaktív kiállításainak, a Bükkábrányi fák védőépületének és a Miocén Erdő 
megtekintése ingyenes. A gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál alkotásait is utóvetítik, 
ráadásul a mindkét napon 10 órakor induló, térítés mentes tárlatvezetésekkel a műhelytitkokba is 
bevezetik az érdeklődőket. 
2020. szeptember 19-én a fogadóépületi időspirál, a Novohrad - Nógrád UNESCO Globális 
Geopark és az Ősvilági Pompeji kiállításának tárlatvezetésére is fel lehet iratkozni. Az ismertető 
kitér a világhírű lábnyomok 120 évvel ezelőtti felfedezésére is.  
2020.szeptember 20-án a tárlatvezetés a bükkábrányi fák mellől indul, kitér a miocén ősvilág 
maradványaira és a hozzájuk fűződő mítoszokra, valamint az Ősvilági Pompejihez kapcsolódó 
tudománytörténeti érdekességekre is. Egyúttal kedvcsinálót ad az országhatáron átnyúló geopark 
kulturális örökségéhez tartozó hollókői Ófalu és Vár, a szentkúti kegyhely remetelakásai, a 
szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum, a salgótarjáni földalatti bányamúzeum és a füleki várhegy 
megtekintéséhez. 

 

Duna-Dráva  Nemzeti Park  Igazgatóság szervezésében 
 

Szakvezetés a Pintér-kert Arborétumban 

Időpont: szeptember 14., 15. 

Helyszín: Pintér-kert Arborétum 

Találkozás: 10.00 és 14.00 óra 

Táv: A program időtartama 1 óra. 

Részvételi díj: 400 Ft/fő (a belépőjegy ára) 

Jelentkezés: Előzetes jelentkezés szükséges: neubauern@ddnp.hu  

Információ: neubauern@ddnp.hu  

A programon a közel száz éves arborétum történetéről, védett és különleges növényeiről 

hallhatnak érdekes információkat a résztvevők. 

http://www.bnpi.hu/
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Szakvezetéses túra a Szársomlyóra 

Időpont: szeptember 16-20. 

Helyszín: Nagyharsányi Szoborpark 

Találkozás: minden nap 10.00 óra 

Táv: 5 km, kb. 3 óra 

Részvételi díj: Felnőtteknek 800 Ft/fő, 18 és alatt és nyugdíjasoknak: 500 Ft/fő 

Jelentkezés: Előzetes jelentkezés nem szükséges 

Információ: komlos@ddnp.hu , evahorvath@ddnp.hu  

A Villányi-hegység legmagasabb pontjának meghódítása, barangolás védett növények, mondát 

ihlető geológiai képződmények, történelmi emlékek között. 

Művészet a természetben – séta a Nagyharsányi Szoborparkban 

Időpont: szeptember 16. 

Helyszín: Nagyharsányi Szoborpark 

Találkozás: 14.00 óra 

Táv: A program időtartama 1,5 óra 

Részvételi díj: Felnőtteknek 800 Ft/fő, 18 és alatt és nyugdíjasoknak: 500 Ft/fő 

Jelentkezés: Nem szükséges előzetes jelentkezés 

Információ: komlos@ddnp.hu  

A séta résztvevői a régmúlt alkotómunkáiról, a szimpozionok jelentőségéről és szerepéről, 

valamint a szobrok szimbolikájáról hallhatnak érdekességeket. 

Shagya arab lovak nyomában 

Időpont: szeptember 19. 

Helyszín: Ős-Dráva Látogatóközpont 

Találkozás: 10.00 óra 

Táv: A program időtartama 2 óra. 

Részvételi díj: 700 Ft/fő 

Jelentkezés: Előzetes jelentkezés szükséges: +36 (72) 223-015, info@odlk.hu  

Információ: info@odlk.hu  

A program főszereplői az őshonos shagya arab lovak lesznek. Futószáras bemutató, lószerszámok 
ismertetése és a lovak felszerszámozása. 

 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében 
 

Szarvasbőgés és csillagok a holdfényben 

Időpont: szeptember 14-20. 

Helyszín: Gerecse 

Találkozás: 18:00, Agostyán, az ökofalu parkolójában 

Táv: 2 km 

Részvételi díj: 2200 Ft/fő, kedvezményes és családi: 1500 Ft/fő 

Jelentkezés: +36 (30) 663 4651 

Információ: Czumpf Attila 

mailto:komlos@ddnp.hu
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Különleges túránkon a szarvasok bőgése után fülelünk, és együtt fürkésszük a csillagos eget a 

gerecsei éjszakában! A program alkalmával a párzás előtt álló szarvasbikák bőgését hallgathatják a 

résztvevők, akik fültanúi lehetnek egy különleges koncertnek, ami évenként csak ebben az 

időszakban tapasztalható zoológiai jelenség. A túrát a tatabányai MCE Amatőrcsillagászati 

Klubbal közösen szervezzük. Időjárás és érdeklődés függvényében több alkalommal. 

Dömösi Zöld Forgatag – családi nap 

Időpont: szeptember 19. 

Helyszín: Dömös, a hajóállomás közelében az út túloldalán 

Találkozás: 10:00 – 16:00 

Részvételi díj: ingyenes 

Információ: www.dunaipoly.hu, facebook.com/dunaipoly 

Idén is várunk kicsit és nagyot ingyenes dömösi családi napunkon! Látogatóink játékos formában 

tehetik próbára tudásukat a térség élővilágával, különleges természeti értékeivel kapcsolatban, 

továbbá egész nap zenés meseelőadások, állatbemutatók és túrák teszik változatossá a programot. 

 

Fertő-Hanság Nemzeti Park  Igazgatóság szervezésében 
 

Kerékpártúra Hany Istók birodalmába 

Időpont: szeptember 14. 

Helyszín: Hany Istók tanösvény 

Találkozás: Öntésmajor, Hanság Élővilága Kiállítás 

Táv: kb. 30 km 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: info@fhnp.hu + 36 (30) 166 0950 

Információ: ferto-hansag.hu  

Max. létszám: 20 fő 

A program az öntésmajori Hanság Élővilága Kiállítás megtekintésével indul, utána kétkeréken 
folytatva az utunkat felfedezzük a Hany Istók Tanösvény rejtett természeti kincseit. A túra során 
érintjük a Csíkos Égerest, a Királytói- erdészházat, az Osli- Hany élőhely rekonstrukciót, valamint 
az Andaui- hidat. Kerékpárt térítésmentesen biztosítunk. 

Kenutúra a nádasban 

Időpont: szeptember 15., 17., 19. 

Helyszín: Csárdakapui-főcsatorna 

Találkozás: Csárdakapui- főcsatorna 

Táv: kb. 3 órás időtartam 

Részvételi díj: felnőtt 1500 Ft, diák 750 Ft  

Jelentkezés: info@fhnp.hu; +36 (30) 166 0950 

Információ: www.ferto-hansag.hu  

Max. létszám: 23 fő 
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A Fertő nyugati oldalán a nádasok, a csatornák és a nádasba záródott belső tavak élővilágát 
mutatjuk be egy kalandos, 6 km hosszú kenutúra alatt. Az útvonal nyomvonala a Fertő összefüggő, 
sűrű nádasába vágott közlekedő csatornáin haladva viszi be az érdeklődőt egy szinte zavartalan 
világba, a Csárdakapui-csatorna és a Kláder-tó közötti részre, ahol a figyelmes szemlélődőt 
megannyi csoda várja. Ezek közül is talán a legérdekesebb a rencés hínár az aranysárga virágú 
"rovaremésztő" rencével, a nádi énekesmadarak (nádirigó, foltos nádiposzáta, barkóscinege), nagy 
kócsag, a vörösgém, a szárcsa és különféle récék megfigyelésének lehetősége.  

Madármegfigyelés a Fertő szikes tavai mentén 

Időpont: szeptember 16. 

Helyszín: Borsodi- dűlő madármegfigyelő torony 

Találkozás: Borsodi- dűlő madármegfigyelő torony 

Táv: kb. 1,5- 2 óra 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: info@fhnp.hu +36 (30) 166 0950 

Információ: ferto-hansag.hu 

Max. létszám: 20 fő 

A Fertő szikes tavainál pihenő vízi madárvilágot figyelhetjük meg. A Fertő keleti oldalán húzódó 
sekély vizű tavak a helyi és a vonuló madárvilág jelentős pihenő, táplálkozó és fészkelő helyei. Ezt 
igazolja az itt eddig megfigyelt közel 300 madárfaj is. 

Szolár hajós program 

Időpont: szeptember 16.,18., 20. 

Helyszín: Hanság- főcsatorna 

Találkozás: Hanság-főcsatorna parkolója (Sarród és Fertőújlak között) 

Táv: kb. 1,5 óra 

Részvételi díj: felnőtt 2000 Ft, gyermek 1000 Ft 

Jelentkezés: info@fhnp.hu + 36 (30) 166 0950 

Információ: ferto-hansag.hu 

Max. létszám: 9 fő 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság egyedi fejlesztésű, elektromos meghajtású hajója 
segítségével indulunk a Fertő nádas csatornáinak és nyílt vízi élővilágának, életközösségeinek 
megfigyelésére. 

 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében 
 

Ismerd meg a Nagyerdő élővilágát 

Időpont: 2020. szeptember 15. (kedd), 8.00-16.00 bejelentkezés alapján, kizárólag előzetes 

Helyszín: Debrecen-Pallag 

Találkozás: Debreen helyi járatú 13-as busz megállójában 

Táv: kb. 2 km, időtartam kb. 1-1,5 óra 

Részvételi díj: ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges! 

Jelentkezés: oktatas@hnp.hu 

Információ: 30/299-9940 

Max. létszám: 30 fő, aznap max. 5 csoportot tudunk fogadni 
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Séta a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Területen. A szakember előzetes bejelentkezés 
alapján iskolai osztályoknak bemutatja a Nagyerdő élővlágát. Találkozás a Debrecenből induló 13-
as busz megállójában a Pallag felé vezető úton a TV-torony buszmegállóban. 

Nyílt nap a Tisza-tónál 

Időpont: 2020. szeptember 15-16-17. (kedd-csütörtök), 8.00-11.00 között előzetes egyeztetés 
alapján 

Helyszín: Tiszafüred 

Találkozás: Kemény kastély, Tiszafüred 

Táv: 0 km, időtartam kb. 1,5 óra 

Részvételi díj: ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges! 

Jelentkezés: gallajos@hnp.hu 

Információ: 30/269-6903 

Max. létszám: 30 fő 

A programot iskolás csoportoknak biztosítjuk, előzetes bejelentkezéssel. Őszi madárvonulás 
bemutatása, betekintés a Tisza-tó énekesmadár világába. A Tisza-tó és a Nagykunság 
Természetvédelmi Tájegység élővilágát bemutató mobil kiállítási anyag, illetve kapcsolódó társas 
játékok segítik az elmélyültebb ismeretszerzést. 

 
Naplemente kerékpártúra a Hortobágyi Vadasparkba 

Időpont: 2020. szeptember 18. (péntek), 17.00 

Helyszín: Hortobágyi Vadaspark, Hortobágy 

Találkozás: 16.30 HNP Látogatóközpont, ahol a kerékpárokat lehet felvenni 

Táv: 10 km, időtartam kb. 2,5 óra 

Részvételi díj: 2500 Ft, előzetes bejelentkezés szükséges! 

Jelentkezés: info@hnp.hu 

Információ: 52/589-000 

Max. létszám: 28 fő 

A Hortobágy kistáj meghatározó vízfolyása a Hortobágy-folyó, melynek partján kialakított 
tanösvényen, a nemzeti park zárt területén keresztül jutunk el célunkhoz, a táj jelen- és régmúltkori 
vadvilágát bemutató állatkerthez, hogy naplementei hangulatban bejárva találkozhassunk többek 
között a vadmacskával, pelikánnal, sassal, farkassal, ráadásul egy átalakított terepjáróval 
testközelben is becserkelhessük a vadlovakat és a rekonstruált őstulkokat, a hortobágyi tulkokat, 
melyekből készült szalámit a helyszínen meg is vásárolhatunk. Időjárásnak megfelelő öltözet, 
ivóvíz használata ajánlott.  

 
Egy bogaras nap az arborétumban 

Időpont: 2020. szeptember 19. (szombat), 10.00 

Helyszín: Tiszakürti Arborétum, Tiszakürt 

Találkozás: 9.45 Arborétum főbejárat, jegypénztár 

Táv: 1,5 km, időtartam kb. 1,5 óra 

Részvételi díj: 800 Ft/fő – egységesen 

Jelentkezés: arboreta@hnp.hu 

Információ: 30/732-37-40 

Max. létszám: nincs 

Rovartani és haltani bemutató, vezetett túra az arborétumban. Játszóház az előadó teremben 
elhelyezésre kerül a tiszavirágos és a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzetet bemutató mobil kiállítási 
anyag, illetve a társas játékok is. 

 
Madárgyűrűzés a Zagyva mentén 



Időpont: 2020. szeptember 19. (szombat), 10.00 

Helyszín: Jászberény közelében – egyeztetés szükséges a megadott telefonszámon, mert a 
helyszín később kerül meghatározásra 

Találkozás: 7.00-17.00 az őrrel való beosztás szerinti időpontban 

Táv: 1 km, időtartam 1,5-2 óra, ill. amíg van kedv és dolgoznak a kollégák 

Részvételi díj: ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges! 

Jelentkezés: juhasztibor@hnp.hu 

Információ: 30/994-2643 

Max. létszám: 20-50 fő 

Kizárólag előzetes egyeztetéssel fogadunk egyéni látogatókat, családokat és kisebb csoportokat is. 
A program során a Jászságban gyülekező, vonuló énekes madarak szakember általi kézben történő 
bemutatására nyílik lehetőség egy madárgyűrűzési program keretében. A program autóval 
megközelíthető helyszínen lesz, de kisebb távon szükséges lehet gyaloglással megközelíteni aztán a 
gyűrűzési bemutató tényleges helyszínét. 

 
Hajnali darules a Hortobágyon 

Időpont: 2020. szeptember 19. (szombat), 6.00 

Helyszín: Hortobágy 

Találkozás: 5.30, HNP Látogatóközpont parkolója 

Táv: 1,5 km, időtartam kb. 1,5-2 óra 

Részvételi díj: 1600 Ft, előzetes bejelentkezés szükséges! 

Jelentkezés: info@hnp.hu 

Információ: 52/589-000 

Max. létszám: 30 fő 

Az ősz egyik nagyon látványos eseménye a természetben a madárvonuláshoz kötődik. A 
Hortobágyon szeptember elejétől egyre növekvő számban érkeznek hozzánk északi 
költőterületükről a nemzeti park címermadaraként is ismert darvak, melyek telelőterületükre tartva 
kisebb-rövidebb időt tartózkodnak a biztonságot és bőséges táplálékot jelentő Hortobágyi Nemzeti 
Parkban. Az itt tartózkodó madarak megpihenni éjszakázó helyükre alkonyatkor szállnak be 
csapatosan, és hajnalban, Napkeltekor röpülnek ki onnan a környező táplálkozó területekre. Ekkor 
remek lehetőség kínálkozik a csapatosan kiröpülő, kihúzó darvak megfigyelésére szakemberek 
közremáködésével. A program a nemzeti park olyan területén valósul meg, ahol a nemzeti aprki 
munkatársak nélkül egyéni látogatás nem lehetséges. Időjárásnak megfelelő, egyben terepbe 
olvadó öltözet és szúnyogriasztó ajánlott. 

 
Rejtőzködő vulkánok az Alföld peremén 

Időpont: 2020. szeptember 19. (szombat); 10:00 óra  

Helyszín: Barabás, Kaszonyi-hegy 

Találkozás: 09:45-től Barabáson, a körforgalomból az országhatár felé kivezető úton 
(GPS: 48.230666, 22.430802) 

Táv: Táv:2-3 km; szintemelkedés: kb. 70 m. Időtartam: min. 3-4 óra 

Részvételi díj: ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges! 

Jelentkezés: A programon való részvétel regisztrációhoz kötött. 
Jelentkezés telefonon vagy e-mailben.  

Információ: Telefon: +3670/198-9731; E-mail: szatmarbereg@hnp.hu 

Max. létszám: 30 fő 
 

A szakvezetéses séta során a Kárpátok belső vulkáni övezetéhez tartozó Barabás melletti Kaszonyi-
hegy fejlődéstörténetét, kőzeteit is megismerhetik a földtudomány iránt érdeklődők. A körtúrán az 
egykori kőbányát és a terület jellegzetes élőhelyeit, valamint a hegy és környezetének gazdag 
élővilágát, természeti értékeit mutatjuk be. A területen zajló élőhely-kezelések és fajvédelmi 
tevékenységek folyamatába, valamint a madárgyűrűzés rejtelmeibe is betekintést nyerhetnek a 
program résztvevői. Időjárásnak megfelelő öltözet, ivóvíz ajánlott. 
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Mesél a múlt – gyalogtúra a Meggyes csárdához 

Időpont: 2020. szeptember 20. (vasárnap), 9.00 

Helyszín: Tiszafüred-Kócsújfalu, Górés tanya (Madármentő hely) 

Találkozás: Górés tanya (Megközelítés: gyalogosan vagy személygépkocsival 33-as főút 54. km 
Kócsújfalunál lekanyarodva a földúton 4 km) Ha nem járható autóval a földút, úgy 
az autókat le lehet tenni a 33-as út elágazásnál, vagy Kócsújfalu utcáin.  

Táv: 8 km, időtartam kb. 4-5 óra (csak a csárdatúra kb. 2 óra) 

Részvételi díj: ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges! 

Jelentkezés: info@hnp.hu 

Információ: 30/485-1226 

Max. létszám: 20 fő 

Az 1770-re felépült és ma már a közúttól távolabb eső, igazi természeti környezetben található 
Meggyes csárda kiállítása a korabeli bútorokkal, tárgyakkal berendezett tisztaszobát, füstös 
konyhát, az ivót és a csárdás szobáját mutatja be. Jöjjön velünk a sószállítók és pásztorok 
nyomában, s tekintsen velünk a múltba! A túra alkalmával a csárdát övező természeti környezetet 
is megismerhetjük. A túra elején (vagy végén) van lehetőség megtekintetni a Górési Madármentő 
Állomás ragadozó madarait, ill. megtekinteni a Górési és Fekete-rét tanösvényeket. Górés tanyán 
betekintés nyerhető a nemzeti park madárrepatriáló telepén folyó munkába bemutató volierek 
segítségével. A program során a Filagóriás halom tetejéről a környék természeti értékei, a 
természet, az ember és a táj egymásra gyakorolt hatása is megismerhető. Górés tanya mellett a 
fűzfákkal övezett csatornaparti gáton érhető el a Fekete-rét tanösvény, ahol pallóútról tekinthető 
meg a mocsár változatos élővilága. Időjárásnak megfelelő öltözet, ivóvíz, szúnyogriasztó 
használata ajánlott. 

 

Kiskunsági   Nemzeti Park  Igazgatóság szervezésében 
 

Időszaki kiállítás a Természet Házában  

Időpont: szeptember 11-től október 16-ig 

Helyszín: Természet Háza 

Találkozás: hétfő-péntek 8-16 óráig 

Részvételi díj: szeptember 14 -20. között a belépés ingyenes 

Jelentkezés: oktatasio@knp.hu +36 (76) 482-948 

Információ: 76/482-948 

Max. létszám: 30 fő 
 

Kókay Szabolcs: A Kiskunság állatai - festmények és grafikák. Szeptember 14-től 20-ig, ingyenes a 
belépés a Természet Házába, ahol a látogatók megtekinthetik az állandó és időszakos kiállításokat.   

Őszi füzértekercs túra Miklapusztán 

Időpont: szeptember 12. 

Helyszín: Miklapuszta 

Találkozás: 9:00, Harta 

Táv: 10 km 

Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, családi 2500 Ft 

Jelentkezés: kizárólag online: www.knp.hu  

Információ: Bárdos Tibor +36 (30) 757-2108 

Max. létszám: 30 fő 

mailto:oktatasio@knp.hu
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A túrázók a Duna-völgy legszebb szikes pusztájának tájképi szépségei mellett találkozhatnak a 
terület jellegteres madárfajaival és kedvező viszonyok estén gyönyörködhetnek az apró termetű 
orchideafélénk, az őszi füzértekercs látványában is. 

Őszi kikerics virágzás a Kolon-tónál 

Időpont: szeptember 12.   

Helyszín: Páhi 

Találkozás: a regisztrált jelentkezőkkel egyeztetett időpontban 

Táv: 8 km 

Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft/fő, kedvezményes 500 Ft/fő, családi jegy 2500 Ft 

Jelentkezés: kizárólag online: www.knp.hu 

Információ: Morvai Edina, morvaie@knp.hu, +36 (70) 411-8445 

Max. létszám: 30 fő 

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 virágoktól rózsaszín réteken. 

Kerékpáros túra a szegedi Fehér-tónál 

Időpont: szeptember 13. 

Helyszín: Fehét-tó  

Találkozás: 9:00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (E5 út; a 158-as km szelvénynél.) 

Táv: 10 km 

Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft 

Jelentkezés: Ábrahám Krisztián +36 (30) 638-0297, abrahamk@knp.hu  

Információ: Ábrahám Krisztián +36 (30) 638-0297, abrahamk@knp.hu  

Max. létszám: 30 fő 

A szegedi Fehér-tó, egy hajdani szikes tóból kialakított halastó rendszer, mely hazánk egyik 
legrégebbi védett területe. A terület az európai madárvonulás fontos állomása, pihenő- és 
táplálkozóhelye a vonuló madaraknak.  Az előzetesen jelentkezőknek terepi kerékpárt 500 Ft-ért 
biztosítani tudunk a készlet erejéig. 

 

Buckatúra 

Időpont: szeptember 14.   

Helyszín: Fülöpháza 

Találkozás: 9.00, a Naprózsa Erdei Iskola parkolójában 

Táv: 6 km 

Részvételi díj: 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, családi 2500 Ft 

Jelentkezés: kizárólag online: www.knp.hu 

Információ: Szabóné Ronkó Erzsébet +36 (30) 4884-578 

Max. létszám: 25 fő 

A félsivatagi hangulatot árasztó homokvidék tájképileg is igen különleges élményt nyújt az ide 
látogatók számára. A túra során megismerkedhetünk a terület különleges földtani adottságaival és 
az extrém körülményekhez alkalmazkodott élővilágával. 

Ötórai zöldtea 

Időpont: szeptember 15. 

Helyszín: Természet Háza (Kecskemét, Liszt F. u. 19.) 

Találkozás: 17.00 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: +36 (76) 482-948, oktatasio@knp.hu  

Információ: +36 (76) 482-948, oktatasio@knp.hu  

Max. létszám: 30 fő 

Természetismereti előadás sorozat a Természet Házában. Előadás címe: Nyolclábú barátaink. 
Bepillantást nyerhetünk a hazai pókfajok különleges világába. Előadó: Enyedi Róbert zoológus 
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Kolon-tavi túra 

Időpont: szeptember 16. 

Helyszín: Izsák 

Találkozás: a regisztrált jelentkezőkkel egyeztetett időpontban 

Táv: 10 km 

Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft/fő, kedvezményes 500 Ft/fő, családi jegy 2500 Ft 

Jelentkezés: kizárólag online: www.knp.hu  

Információ: Morvai Edina, morvaie@knp.hu, +36 (70) 411-8445 

Max. létszám: 30 fő 

A túra során megismerhetjük a Duna–Tisza köze egyik legfontosabb természetes vizes élőhelyét. A 
Kolon-tó a Duna-völgyi szikesek és a Homokhátság között húzódó Turjánvidék közepén 
helyezkedik el. A változatos vizes élőhelyeket rétek, láperdők és homokbuckák övezik.  

Játszóház a Természet Házában 

Időpont: szeptember 17.  

Helyszín: Természet Háza (Kecskemét, Liszt F. u. 19.) 

Találkozás: 13-16 óráig. 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: +36 (76) 482-948, oktatasio@knp.hu  

Információ: +36 (76) 482-948, oktatasio@knp.hu  

Max. létszám: 30 fő 

Elsősorban kisgyermekes családoknak ajánljuk ezt a programunkat. A résztvevők kipróbálhatnak 
különböző természetismereti játékokat és próbára tehetik kézügyességüket a kézműves 
tevékenységek során. 

Homoki kikerics túra Bugacon 

Időpont: szeptember 18. 

Helyszín: Bugacpuszta 

Találkozás: 10.00, a Karikás Csárda parkolójában 

Táv: 8 km 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: kizárólag online: www.knp.hu  

Információ: Tóth Endre +36 (30) 4884-547 

Max. létszám: 30 fő 

A túrázók megismerhetik a bugaci puszta történetét, néprajzi értékeit, valamint a homoki gyepek 
és erdők különleges élővilágát. 

Őszi kikerics virágzás a Kolon-tónál 

Időpont: szeptember 19. 

Helyszín: Páhi 

Találkozás: a regisztrált jelentkezőkkel egyeztetett időpontban 

Táv: 8 km 

Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft/fő, kedvezményes 500 Ft/fő, családi jegy 2500 Ft 

Jelentkezés: kizárólag online: www.knp.hu  

Információ: Morvai Edina, morvaie@knp.hu, +36 (70) 411-8445 

Max. létszám: 30 fő 

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 virágoktól rózsaszín réteken. 
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Kiss Ferenc Emlékerdő túra a Körös-éri tájvédelmi körzetben (nagycsaládos túra)  

Időpont: szeptember 19. 

Helyszín: Ásotthalom 

Találkozás: 9:00, Ásotthalom, Fenyő Panzió (a bajai út (55-ös út) mentén az ásotthalmi 
leágazásnál). 

Táv: 2,5 km 

Részvételi díj: Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, kedvezményes családi jegy: 
2000 Ft 

Jelentkezés: Ábrahám Krisztián +36 (30) 638-0297, abrahamk@knp.hu  

Információ: Ábrahám Krisztián +36 (30) 638-0297, abrahamk@knp.hu  

Max. létszám: 30 fő 

Első alkalommal hirdetünk nyílt túrát erre a területre. A túrázók megtapasztalhatják, hogy hogyan 
él egy erdei életközösség egy olyan területen, ahol nem történik emberi beavatkozás. Túránkat 
különösen ajánljuk kis és nagy családoknak, akár kisebb gyermekekkel is, hiszen a bejárt útvonal 
nem túl hosszú és a terep is könnyen járható. 

Kikerics túra a Kiskőrösi Turjánosban 

Időpont: Szeptember 19. 

Helyszín: Kiskőrös  

Találkozás: 10:00, Kiskőrösön a Rákóczi utca végén 

Táv: 5 km 

Részvételi díj: Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft 

Jelentkezés: kizárólag online: www.knp.hu  

Információ: Sárkány József, +36 (30) 488-4545 

Max. létszám: 30 fő 

Több, korábban is védett terület egyesítésével 1990-ben jött létre a Kiskőrösi turjános 
természetvédelmi terület.  A különleges hangulatú, változatos Szücsi-erdőben kirándulunk 
túránkon. 

 

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében 
 

Őshonos magyar háziállatok bemutatása 

Időpont: 2020. szeptember 15. kedd 17.00 óra 

Helyszín: Kardoskút, Sóstói-telep 

Találkozás: Kardoskút, Sóstói-telep bejárójánál, a Lófogó-ér melletti kilátónál 
É 46°28’43,41’’ K 20°37’25,62’’ 

Táv: 100-200 m 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: nem szükséges 

Információ: Sándor Bálint +36 (30) 475-1770 

Max. létszám: 50 fő 

Lehetőség nyílik a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Sóstói-telepén tartott magyar szürke 
szarvasmarha gulya, racka- illetve cigája juhok nyájainak megtekintésére szakvezetéssel 
egybekötve. 

mailto:abrahamk@knp.hu
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Ezen a napon az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a Kardoskúti Madárvonulás Múzeumát, 
Kardoskút-Pusztaközpontban (GPS koordináta: É 46°28’43,41’’ K 20°37’25,62’’ ). 
A múzeum Magyarország egyetlen madárvonulási kiállítása, mely egyedülálló interaktív játékokon 
keresztül mutatja be a kardoskúti Fehér-tó madárvonulásban betöltött szerepét, részletesen 
bemutatva az itt költő  kék vércséket és a őszi, tavaszi vonuláskor itt megpihenő darvakat. 
 

Evezővel a Kákafoki-Bikazugi-holtágon 

Időpont: 2020. szeptember 16. szerda 14.00 óra 

Helyszín: Szarvas, Körösvölgyi Állatpark, Kákafoki-Bikazugi-holtág 

Találkozás: 5540 Szarvas, Anna-liget 1., Körösvölgyi Állatpark 
GPS koordináta: 46º 51’29.39” É 20º 31’ 31.57” K 

Táv: 8-10 km (egyénileg változhat) 

Részvételi díj: díjmentes 

Jelentkezés: nem szükséges 

Információ: Tóth Tamás József +36 (30) 475-1780 

Max. létszám: 25 fő 

A szakvezetéses túra tematikáját és útvonalát a résztvevők igényei határozzák meg. Az ide 
látogatók túravezető segítségével a vízről ismerkedhetnek meg a Kákafoki-Bikazugi-holtág 
növény- és állatvilágával. Ebben segít a Jégmadár Vízi tanösvény is. Ez az 1km hosszú, úszó 
bójasorból álló tanösvény a holtágról nyújt bővebb információt az érdeklődők számára. A túra 
során betekintést nyerhetnek még a táj épített szépségeibe is, mint például a Szarvasi Vízi Színház, 
a korábbi hídvámház, amely ma Halászcsárdaként üzemel vagy akár a Bolza kastély. 

Medertúra a kiszáradt Fehér-tóban 

Időpont: 2020. szeptember 17. csütörtök 17.00 óra 

Helyszín: Kardoskút, Fehér-tó 

Találkozás: Kardoskút, Sóstói-telep bejárójánál, a Lófogó-ér melletti kilátónál 
É 46°28’43,41’’ K 20°37’25,62’’ 

Táv: 1 km 

Részvételi díj: díjmentes 

Jelentkezés: nem szükséges 

Információ: Sándor Bálint +36 (30) 475-1770 

Max. létszám: 50 fő 

A kardoskúti Fehér-tó medre száraz időjárás esetén nyár végére teljesen kiszárad, ilyenkor a 
felszínt fehér sziksó borítja. A medertúra alkalmával az ide látogatók szakvezető segítségével 
ismerkedhetnek meg a szikes tavak ritka növényeivel, például a bajuszpázsittal, a sziki 
ballagófűvel vagy a sziki sóballával. A ritka madarakon kívül még számos érdekes állatfaj is szem 
elé kerülhet, így akár a sisakos sáska, a szongáriai cselőpók vagy a réti rabló is megmutathatja 
magát.  

Szarvasbőgés a Kis-Sárréten 

Időpont: 2020. szeptember 18. péntek 17.00-22.00  

Helyszín: Kis-Sárrét 

Találkozás: Biharugra, Földesi-telep 
GPS koordinátája: É: 46° 56’ 23,29” K: 21° 34’, 49,89” 

Táv: 5 km 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: nem szükséges 

Információ: Biró István 

Madármegfigyeléssel egybekötött túra a Sziki-tavakon a gímszarvasok különleges 
nászidőszakában. A nemzeti park megfigyelő tornyából szerencsés esetben láthatóak szarvasok, de 
a hangjukat mindenképp hallatni fogják. A túraútvonal egy könnyű séta, ezért különösebb 
felszerelést nem igényel, innivalót (vizet), terepi cipőt, zseblámpát, szúnyogriasztót azonban 
érdemes elvinni. 



Színpompás ősz a ligetben 

Időpont: 2020. szeptember 19. szombat  

Helyszín: Körösvölgyi Állatpark 

Találkozás: 5540 Szarvas, Anna-liget 1.,  

GPS koordináta: 46º 51’29.39” É 20º 31’ 31.57” K 

Táv: 2 km 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: nem szükséges 

Információ: Körösvölgyi Állatpark +36 (30) 475-1789 

Max. létszám: 50 fő/túra 

Az állatparki szakvezetéses túra során az ide látogatók testközelből ismerhetik meg a Kárpát-
medence egykor és ma honos állatfajait. Közel 50 féle madár, halfaj és emlős egyedeit tekinthetik 
meg az érdeklődők. A park egyik érdekességét az európai bölények jelentik, melyek a Maros és a 
Sárrét közti terület régmúlt élővilágát idézik, hiszen ma már a Dél-Alföldön sehol sem élnek vadon. 
A  park legújabb lakói a napjainkban is rendkívül ritka, fokozottan védett fajhoz tartozó európai 
szürke farkasok. 

 

Őrségi  Nemzeti Park  Igazgatóság szervezésében 
 

Szalafői szertúra és bölényles 

Időpont: szeptember 14.  

Helyszín: Szalafő, Őrségi Népi Műemlékegyüttes 

Találkozás: Szalafő, Őrségi Népi Műemlékegyüttes 

Táv: 8 km 

Részvételi díj: felnőtt: 2450 Ft, diák, nyugdíjas: 1300 Ft 

Jelentkezés: turisztika.orseg@gmail.com 

Információ: www.orseg.info 
 

Szerről szerre barangolva fedezzük fel Szalafő természeti és kulturális értékeit. Látogatást teszünk 
az európai bölények legelőjéhez is. A programot kóstolóval egybekötött tökmagolajütés, fazekas 
korongozás bemutató és tárlatvezetés zárja. 

E-bike túra a Szlovén-Rábavidékre 

Időpont: szeptember 15.  

Helyszín: Szlovén-Rábavidék 

Találkozás: Harmatfű Erdei Iskola, Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. 

Táv: 44 km 

Részvételi díj: 1000 Ft 

Jelentkezés: turisztika.orseg@gmail.com 

Információ: www.orseg.info 

Max. létszám: 15 fő 
 

A túra során megismerkedünk a rábavidéki szlovének szórvány településeivel, a vidék 
lepkefaunájával, egy méhészettel és a korábban itt szolgáló határőrök életébe is bepillantást 
nyerhetünk. A túra során maximum 15 fő felnőtt részére elektromos kerékpárt biztosítunk.  
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Gyalogtúra a fazekasok földjén 

Időpont: szeptember 16.  

Helyszín: Magyarszombatfa 

Találkozás: Fazekas Ház, Magyarszombatfa, Fő út 52/A 

Táv: 5,5 km 

Részvételi díj: 800 Ft 

Jelentkezés: turisztika.orseg@gmail.com 

Információ: www.orseg.info 
 

Magyarszombatfa kulturális értékeit és természeti környezetét ismerjük meg a túra során, valamint 
betekinthetünk a nagy múltú gerencsérség világába is. 

Túra a szerek között Őriszentpéteren 

Időpont: szeptember 17.  

Helyszín: Őriszentpéter 

Találkozás: Natura 2000 Látogatóközpont, Őriszentpéter, Városszer 57. 

Táv: 8,5 km 

Részvételi díj: felnőtt: 1300 Ft, diák, nyugdíjas: 1100 Ft 

Jelentkezés: turisztika.orseg@gmail.com 

Információ: www.orseg.info 
 

A túra résztvevőivel felfedezzük az Őrség fővárosának nevezetességeit. A program során a Natura 
2000 Látogatóközpontban az őrségi élőhelyek kerülnek előtérbe. A Szikszay Edit helytörténeti 
kiállításon a régmúlt használati tárgyait, az itt élt emberek életmódját ismerhetjük meg. A 
középkori téglaégető és az Árpád-kori templom pedig még tovább repít vissza minket az időben. 

Kerékpártúra Szőcére 

Időpont: szeptember 18. 

Helyszín: Szőce 

Találkozás: Harmatfű Erdei Iskola, Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. 

Táv: 40 km 

Részvételi díj: 850 Ft 

Jelentkezés: turisztika.orseg@gmail.com 

Információ: www.orseg.info 
 

A kerékpártúra során eltekerünk a szőcei tőzegmohás láprétre. Első megállónk Őriszentpéteren a 
Natura 2000 Látogatóközpont, ahol az őrségi élőhelyeket bemutató interaktív kiállítást tekintjük 
meg. Tovább indulva Szőcére érkezünk, ahol megismerkedünk a lápok világával. A vissza úton 
Hegyhátszentjakabon kóstolóval egybekötött műhelylátogatást teszünk egy tökmagolaj sajtolóban, 
Nagyrákoson a tájház és kovácsműhely bemutatása zárja a programot, melyet sajtkóstolás színesít. 
A kerékpártúrához maximum 15 fő felnőtt részére elektromos kerékpárt tudunk biztosítani.  

Családi nap Pityerszeren 

Időpont: szeptember 19. 10.00 

Helyszín: Szalafő, Őrségi Népi Műemlékegyüttes 

Találkozás: Szalafő, Őrségi Népi Műemlékegyüttes 

Részvételi díj: Felnőtt: 1800 Ft, diák, nyugdíjas: 1300 Ft 

Jelentkezés: turisztika.orseg@gmail.com  

Információ: www.orseg.info 

Max. létszám: 50 fő 
 

Az Őrségi Népi Műemlékegyüttesnél ezen a napon a családoké a főszerep. A felnőttek 
megismerkedhetnek a réten található gyógynövényekkel, a gyermekek a játszópajtában és a 
Pityerke játszótéren tölthetnek el felejthetetlen perceket. 11.00-kor és 13.00-kor lovas szekerezés 
indul. Az érdeklődők a lepkék életébe is bepillantást nyerhetnek a lepkevadászaton. A bátrabbak 
az íjazást is kipróbálhatják, a kevésbé bátrak pedig mézeskalácsot díszíthetnek. A nap folyamán 
többször indul vezetett túra a vadlovak és a bölények kilátójához is, valamint fazekas bemutató 
színesíti a programot. 
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Túra a Kis-hegyre 

Időpont: szeptember 20. 10.00 

Helyszín: Bajánsenye, Kis-hegy 

Találkozás: Bajánsenye, Berek Halászkert 

Táv: 10 km 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: turisztika.orseg@gmail.com 

Információ: www.orseg.info 

Max. létszám: 30 fő 
 

A túra során Bajánsenyéről Kercaszomorra sétálunk át, majd onnan a Kis-hegyre vezet útunk. 
Megtekintjük a szőlőhegy pincéit, présházait, majd a bajánsenyei "Halas-tó" irányába indulunk, és 
a víztározó melletti gyönyörű erdőben áthaladva érkezünk meg "Böröcére". Innen pár száz méteres 
sétát követően érünk vissza kiinduló pontunkra. 
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