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A  
holtágak, csator-
nák, kisebb-na-

gyobb szigetek labirintusában 
utunkat sulyommezô szegé-
lyezi. Néhány holtágat és a 
Kis-Tisza egyes szakaszait szé-
les szônyegként díszíti a korán 
jött nyár miatt már virágba 
borult fehér tündérrózsa. 
Többfelé szigetszerû foltok-
ban virít a sárga virágú tündér-
fátyol, s itt-ott fel-felbukkan a 
szintén sárga virágú vízitök is.

A Tisza-tó északi része a 
Hortobágyi Nemzeti Park meg-
alakítása óta védett terület, láto-

gatása csak meghatározott idô-
szakban és vezetôvel lehetséges. 
A tó középsô része – amelyet 
1996-ban helyeztek védelem alá 
– viszont az ökoturisták számára 
nagyszerû úti cél.

Ha szeretnénk felfedezni a 
Tisza-tó élôvilágát, két külön-
leges tanösvény közül is vá-
laszthatunk. A Tiszaörvénnyel 
szemközt lévô Tiszavirág árté-
ri sétautat motorcsónakkal ér-
hetjük el. Az 1500 méteres 
tanösvény egy madármegfi-
gyelô toronyig vezet, s közben 
az ártéri erdô élôvilágával és a 

tiszavirág különös életével is-
merkedhetünk meg.

A Poroszlóval szemközt ta-
lálható Tisza-tavi vízi sétány és 
tanösvény menetrend szerinti 
hajójárattal közelíthetô meg. A 
víz felett vezetô másfél kilomé-
teres pallóúton haladva kar-
nyújtásnyi közelségben vehet-
jük szemügyre a vízinövénye-
ket, a hínármezôk és nádasok 
madarait, a három megfigyelô-
toronyból pedig a Tisza-tó lát-
képében gyönyörködhetünk. A 
tanösvény babakocsival és ke-
rekesszékkel is látogatható.

Nyár elején teljes szépségében pompázik a Tisza-tó, amelyet nem véletlenül 
neveznek Magyarország ökoturisztikai szigetének, hiszen egyedülálló attrakci-
ókkal várja a természetbarátokat.

látnivalók és lehetôségek szerencsés találkozása 

Száraz lábbal a tó közepén

Mi a tiszavirág?
A tiszavirág a Tisza bennszülött kérészfaja. Életútjuk során ezek a kis élôlények évekig ké-

szülnek feladatukra, hogy egy-két óra szabad szárnyalás – és a faj fenntartásának biztosítása 
– után aláhulljanak folyóba. A víz felülete olyan, mintha apró fehér virággal lenne behintve 
– ezért mondják, hogy a Tisza „virágzik”. A lerakott peték pedig a mederfenékbe fúródnak, 
ahol újraindul a több mint ezernapos visszaszámlálás. A mindössze néhány napos tiszavirág-
zásra minden évben – az idôjárástól függôen – június második felében kerül sor.

Magyar nemzeti parkok hete 2007
Központi programoK

Helyszín: Pál-völgyi-barlang kôfejtôje, 1025 Budapest, Szépvölgyi út 162.

2007. június 15., péntek 

15.00–20.00 Ismeretterjesztô elôadások, filmvetítések, barlangtúra és teaház

15.00–15.20 Elôadás: Korbély Barnabás (BINPI): Mi az a geopark? – Geoparkok a világon és Európában
15.20–15.40 Elôadás: Bakos György (Magyar Natúrpark Szövetség): Natúrparkok Magyarországon
15.40–16.00 Elôadás: Teszáry Károly: A Drégely vár állagmegóvó helyreállítása és természetvédelmi vonatkozásai
16.00–16.20 Elôadás: Molnár Anita (Tisza-tavi regionális turisztikai projektiroda): A Tisza-tavi zöldmarketing a természetjárás évében
16.20–17.00 Kávészünet
17.00–20.00 Filmvetítés: válogatás a hazai nemzeti parkok filmanyagaiból
17.00–20.00 Overallos túra a Mátyás-hegyi-barlangban

A  
tíz magyarországi 
nemzeti park szé-

lesre tárja kapuit a látoga-
tók elôtt, hogy minél töb-
ben megismerhessék ter-
mészeti értékeinket, illetve 
a természetvédelem sokrétû 
tevékenységét. A magyar 
nemzeti parkok hete nyitá-
nyaként a tíz hazai nemzeti 

park Budapestre érkezik, 
hogy színes családi hétvége 
keretében mutatkozzon be 
a nagyközönségnek. Június 
18–24. között azután ma-
guk a nemzeti parkok veszik 
át a házigazda szerepét. 
Valamennyi nemzeti park-
ban minden napra jut vala-
milyen érdekes program, ve-

zetett túra, elôadás vagy 
gyerekfoglalkozás. A ren-
dezvények ingyenesen vagy 
kedvezményes áron látogat-
hatók, s az eseménysorozat-
hoz hotelek, falusi és ifjúsá-
gi szálláshelyek országos 
szállásdíjakcióval kapcso-
lódnak. A csatlakozó szál-
láshelyek listája és a zöldtu-

rizmus éve izgalmas prog-
ramjai megtalálhatók a 
www.itthon.hu honlapon, a 
Tourinform-irodákban, il-
letve mellékletünk korábbi, 
május 29-én megjelent szá-
mában. További informá-
ció: www.nemzetipark.gov.
hu, http://zoldut.itthon.
hu, Tourinform Contact 
Center: (1) 438-8080, Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium lakossági kap-
csolatok osztály: (06-80) 
401-111.

 Vendégváró nemzeti parkok

Felfedezésre váró tájak

2007. június 16., szombat

 BarlangtúráK 50%-os Belépôjeggyel

 Pál-völgyi-barlang (egész nap folyamatosan)
 Szemlô-hegyi-barlang (egész nap folyamatosan)
 Mátyás-hegyi-barlang: overallos túrák
 Túraindulások a Mátyás-hegyi-barlangban: 
 9.00, 13.00, 17.00; 
 elôzetes bejelentkezés (20) 928-4969
 Étkezés a sátorban egész nap 
 (kenyérlángos, bográcsgulyás, slambuc) 
10.00–18.00 KiraKodóvásár

 információs pult nemzeti parkonként 
 hagyományôrzô kézmûvesek bemutatói, bioétel-kóstoló
 civil szervezetek bemutatkozása, hungarikumok
 játéKos természetismereti vetélKedôK 
 a nemzeti parkok és a civil szervezetek standjain
 geocaching

 Falmászás

10.00–14.00 Botsport nordic walking központi tanítással, játékkal, 
 táncos bemelegítéssel, botsporttúrák, 
 játékos utcatisztítással
14.00–15.00 Gabriel Gabro, alias Dvorák Gábor pantomimelôadása a sátorban
17.00 Botsport nordic walking-alaplépéstanítás játékkal és gyakorlás
18.00 Programzárás

2007. június 17., vasárnap – közönségnap

 BarlangtúráK 50%-os Belépôjeggyel

 Pál-völgyi-barlang (egész nap folyamatosan)
 Szemlô-hegyi-barlang (egész nap folyamatosan)
 Mátyás-hegyi-barlang: overallos túrák
 Túraindulások a Mátyás-hegyi-barlangban: 
 9.00, 13.00, 17.00;
 elôzetes bejelentkezés (20) 928-4969
 Étkezés a sátorban egész nap 
 (kenyérlángos, bográcsgulyás, slambuc) 
10.00–18.00 KiraKodóvásár

 információs pult nemzeti parkonként
 hagyományôrzô kézmûvesek bemutatói
 bioétel-kóstoló, civil szervezetek bemutatkozása, 
 hungarikumok
 játéKos természetismereti vetélKedôK 
 a nemzeti parkok és civil szervezetek standjain
 geocaching

 Falmászás

10.00–14.00 Botsport nordic walking központi tanítással, játékkal, 
 táncos bemelegítéssel, botsporttúrák, játékos utcatisztítással
14.00–15.00 Gryllus Vilmos koncertje a sátorban
17.00 Botsport nordic walking-alaplépéstanítás játékkal és gyakorlás
18.00 Programzárás
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Aggteleki 
Nemzeti Park1

10.00 

Tohonya–Kuriszlán 

tanösvény

túra

14.00–18.00 

Keleméri mohos túra

10.00 

Szádvár tanösvény

túra

14.00–18.00 

Keleméri mohos túra

10.00–17.00 

Lovaskocsizás 

hucullovakkal 

10.00–16.00 

Kézmûves és természetis-

mereti játszóház kicsiknek 

és nagyoknak a Kúria 

Oktatóközpontban

14.00–18.00 

Keleméri mohos túra

10.00 

Fürkész tanösvény 

élménytúra 

14.00–18.00 

Keleméri mohos túra

10.00–13.00 

Jósvafôi faluséta 

14.00–18.00 

Keleméri mohos túra

10.00–13.00 

Jósvafôi faluséta

16.00 

Szent Iván-napi játszóház 

a Kúria Oktatóközpontban

10.00–13.00 

Ökotúra a karszton

Balatoni 
Nemzeti Park2

10.00–18.00 

Ingyenes látogatás 

Balatonfüreden 

a Lóczy-barlangban

11.00 

Szakvezetéses túra 

a tamás-hegyi Aranyember 

tanösvényen

17.00 

Levendulatúra, 

langallókóstolás Tihanyban

9.00 

órától sötétedésig ingyenes 

látogatás Salföld majorban 

és a Hegyestû 

bemutatóhelyen

10.00 

Kerékpártúra Hegyestûrôl 

a Szentbékkálla 

kôtengerhez

14.00 

Kocsikázás Salföldön

10.00 

A szigligeti Kamon-kô 

tanösvény bejárása 

szakvezetéssel, 

borkóstolóval

19.00 

Grillás tortakóstoló 

Balatoncsicsón

20.00 

Esti túra a Nivegy-völgyben 

Balatoncsicsóról indulva

10.00–17.00 

Ingyenes látogatás a 

zalaszántói 

Kotsy-vízimalomban

10.00 

Szakvezetéses túra a 

Kovácsi-hegyre,

este denevérmegfigyelés

9.00-tól sötétedésig 

ingyenes látogatás 

a kápolnapusztai 

bivalyrezervátumban

9.00-11.00 

Madármegfigyelés a 

Kányavári-szigeten

15.00 

szakvezetés 

a Bivalyrezervátumban

10.00 órától Tihanyban 

a Belsô-tó partján 

Levendulafesztivál

túra, kézmûves mûhelyek, 

kézmûves kirakodóvásár, 

levendulaaratás, gyerekfutás

Vigasság Csopakon – 

Pele körút tanösvény avató, 

Csörgey Titusz-kiállítás, 

kézmûves játszóház, 

biogazdák bemutatója, 

elôadások a természeti 

értékekrôl és az egészséges 

életmódról

Bükki 
Nemzeti Park3

9.30 és 13.00 

Völgyjáró

Félnapos túrák 

a Szalajka-völgyben és 

kerékpáros falunézô 

körtúrák Szilvásváradon

10.00 

Mészkôtôl a bazaltig 

Bélapátfalva–Szarvaskô 

gyalogtúra 

(Bél-kô tanösvény–Gilitka 

kápolna–szarvaskôi vár–

szarvaskôi tanösvény)

9.30 

Dél-bükki kalandozások 

Kerékpáros körtúra 

(Felsôtárkány–Bükkzsérc–

Cserépfalu, Hór-völgy, 

Suba-lyuk-barlang–Oszlai 

tájház–Barát-rét–

Felsôtárkány)

9.30 

Kelet-bükki barlangolás 

Nyílt túra a Szinva 

tanösvényen, barlangátoga-

tás a lillafüredi Anna- 

és Szt. István-barlangokban

 9.30 és 13.00 

Kaptárkövek nyomában 

Túra a szomolyai 

kaptárkövek TT területén 

és falunézô séta 

a településen 

Ingyenesen látogatható 

az ipolytarnóci 

Ôsmaradványok 

Természetvédelmi Terület 

bemutatóhelye

Nyílt nap a felsôtárkányi 

Nyugati Kapu Oktató- 

és Látogatóközpont 

Karszt és élôvilága 

kiállításán

10.00 

Betyárkodás a felsôtárkányi 

Kô-közi tanösvényen     

9.30 és 13.00 

A gyógynövények erejével

A gyógyfüvek titkait 

kutatjuk 

a bükki füvesember 

irányításával

 (helyszín: Bükkszent-

kereszt)  

Duna–Dráva 

Nemzeti Park4
10.00 órától 

Szakvezetéses túra: 

Kelet-Mecsek – 

Magyaregregy és környéke

10.00 órától 

Szakvezetéses túra: 

Zselic – Töröcske és 

környéke

10.00 órától 

Szakvezetéses túra: 

Közép-Dráva – barcsi 

borókás

10.00 órától 

Szakvezetéses túra: 

Szekszárdi-dombság – 

Szálka és környéke

10.00 órától 

Szakvezetéses túra: 

Villányi-hegység–

Templom-hegyi tanösvény

10.00 órától 

Szakvezetéses túra: 

Gemenc-Bárányfok–

Bárányfoki tanösvény     

10:00 órától 

Szakvezetéses túra: 

Pécs-Jakabhegy

Duna–Ipoly 

Nemzeti Park5
10.00–14.00 

Szakvezetéses túra 

a pilisszentiváni Jági-tóhoz 

(kiállítás + faluséta 

+ Jági-tó)

10.00–13.00 

Madarászprogram 

és szakvezetéses túra 

az esztergomi Strázsa-hegyi 

tanösvényen és az 

esztergomi bemutatók 

özpont természetismereti 

kiállításának megtekintése

10.00–14.00 

Szakvezetéses túra a 

farmosi Kékbegy 

és Sóvirág tanösvényen

10.00–14.00 

Szakvezetéses túra 

a Drégelypalánkról induló 

és Drégelyvárnál végzôdô 

Apródok útja tanösvényen

10.00–13.00 

Szakvezetéses túra 

a Fóti–Somlyó tanösvényen

10.00–14.00 

Királyrét-ismertetô 

kirándulás     

10.00–11.00 

Szakvezetéses túra 

Budapest egyik legszebb 

panorámájú hegyén vezetô 

Sas-hegy tanösvényen

Fertô–Hanság 

Nemzeti Park6
9.00–11.00

Madarászat a Borsodi-dûlô 

szikes tavainál

9.00–11.00

Madarászat 

a Nyéki-szállás szikes 

tavainál

9.00

1 óra a nemzeti parkban

9.00–12.00

Gyalogtúra 

a szikes puszták mentén

9.00–11.00

Madarászat 

a Borsodi-dûlô szikes 

tavainál

9.00–11.00

Madarászat 

a Nyirkai-Hanyban 

9.00–11.00

Madarászat 

a Nyirkai-Hanyban

Ôrségi 
Nemzeti Park7

Kirándulás az 

Ôrállók útján 

(gyalogtúra 

Ôriszentpéterrôl Szalafôig)

Kirándulás 

a Belsô-Ôrségbe

Kirándulás 

a Kerca-völgybe

Madármegfigyelés 

az Ôrségi Nemzeti Parkban 

– a fenyvesek madarai

Madármegfigyelés 

az Ôrségi Nemzeti Parkban 

– a lombos erdôk madarai

Madármegfigyelés 

az Ôrségi Nemzeti Parkban 

– a vizek és vízpartok 

madarai 

Szekértúra 

szerrôl szerre

Hortobágyi 
Nemzeti Park7

9.00–13.00 

Gyalogtúra 

a Hortobágy-halastavi 

tanösvényen szakvezetéssel

9.00–13.00 

Gyalogtúra a

 Hortobágy-halastavi 

tanösvényen szakvezetéssel

9.00–13.00 

Gyalogtúra 

a Hortobágy-halastavi 

tanösvényen szakvezetéssel

9.00–13.00 

Gyalogtúra a Hortobágy-

halastavi tanösvényen 

szakvezetéssel

9.00–13.00 

Gyalogtúra 

a Hortobágy-halastavi 

tanösvényen szakvezetéssel

9.00–13.00 

Gyalogtúra a Hortobágy-

halastavi tanösvényen 

szakvezetéssel

9.00-13.00 

Gyalogtúra 

a Hortobágy-halastavi 

tanösvényen szakvezetéssel

Kiskunsági 
Nemzeti Park9

9.00 

Szakvezetéses túra 

Bugacpusztán

8.30 

Szakvezetéses túra 

a fülöpházi buckavidéken

8.30 

Szakvezetéses túra 

a fülöpházi buckavidéken

9.30 

Szakvezetéses túra 

a tôserdei (Lakitelek) 

Kontyvirág tanösvényen

9.00 

Szakvezetéses túra 

Bugacpusztán

8.00

Gyalogtúra 

a Kolon-tónál

10.00–24.00 

Szt. Iván-éji vigasság 

Bugacpusztán

5.00 

Hajnali madárdalos túra 

a Fehér-tónál

Körös–Maros 
Nemzeti Park

10.00 

Erdei séta szakvezetéssel 

a Kígyósi-pusztán

10.00 

Madárhangok a Körös 

partján – szakvezetéses túra 

a szarvasi Anna-ligetben

10.00 

Szikes tavak és puszták 

élôvilága – szakvezetéses 

túra a kardoskúti Fehértón

10.00 

A kora nyári puszták világa 

– szakvezetéses túra 

Mágor-pusztán

10.00 

Barangolás a Kis-Sárrét 

vidékén – szakvezetéses 

túra a Kis-Sárréten

10.00 

Ismerkedjünk meg a 

túzokkal és régi magyar 

háziállatfajtáinkkal – 

szakvetéses túra a Réhelyi 

tanösvény mentén

Kedvezményes belépôdíj 

a Réhelyi és a Körösvölgyi 

Látogatóközpontba

1 Egész héten kedvezményes programcsomagok: 

 túra a Baradla-barlangban és jósvafôi faluséta szakvezetéssel.

2 Egész héten kedvezményes belépôjeggyel látogatható a Csodabogyós-barlang.

3 A Bükki Nemzeti Park Nyugati Kapu Látogatóközpontjának „Karszt és élôvilága” 

kiállítása június 18–24-ig egész héten 50%-os belépôjeggyel látogatható, 

 14 év alatti látogatóknak ingyenes. A nemzeti parkok hetében kérdôíves versenyt 

indítunk a túrákon részt vevôk között, a nyertesek között díjakat osztunk ki.

4  Egész héten diákjeggyel látogatható bemutatóhelyek: Szekszárd-Bárányfok: 

 „Élet az ártéren” c. kiállítás, Mohács-Sátorhely: Mohácsi Történelmi Emlékhely.

5 A Pál-völgyi- és Szemlô-hegyi-barlangok 2007. június 15–17-ig  

50%-os belépôjeggyel látogathatóak. Június 18–24. között ingyenesen látogatható  

az Esztergom-Strázsa-hegyi Látogatóközpont.

6 Ingyenesen látogatható bemutatóhelyek: Kócsagvár, Csapody István Természetiskola 

 és Látogatóközpont 

7 Ingyenesen látogatható bemutatóhely: Harmatfû Természetvédelmi Központ. 

8 A rendezvény idôtartama alatt a hortobágy-halastavi kisvasút  

50%-os kedvezménnyel vehetô igénybe.

9 Egész héten ingyenesen látogatható bemutatóhelyek:  

Természet Háza (Kecskemét), Virágh-kúria – helytörténeti gyûjtemény (Kunszentmik-

lós), Árpád-kori falu (Tiszaalpár).

Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Fontos információ: a túrákra mindenki vigyen magával kullancsriasztót!


