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A Kiskunságról, Bugac és Kecskemét környékéről a pásztorélet, 
a csárdák, a magyar szecessziós építészet, Petőfi Sándor és a nép-
 dalok jutnak mindannyiunk eszébe. Ez a különös vidék, ahol a futó- 
homok dűnéi távoli országok sivatagjait idézik, számtalan kalandot 
tartogat. Nem csoda, hogy Petőfi szíve-lelke ide „mindig minden- 
honnan vissza-visszavágyott”, hiszen a környék békéje és a térség 
sokoldalúsága minden erre járót magával ragad.

A vadregényes Kiskunság legnagyobb városa éppen egy kőhajítás-
nyira fekszik az ország mértani közepétől. 650 éves múltja során, 
a település felvirágzásában ez a központi fekvés nagyon fontos 
szerepet játszott, nem véletlenül adta Kecskemétnek egyik legna-
gyobb írónk, Jókai Mór a „puszták metropolisza” címet. A kiterjedt 
tanyavilág és a belváros szecessziós épületei szöges ellentétben 
állnak egymással, egy közös talán mégis van bennük: hamisítatlan 
romantikájukba könnyű beleszeretni. Az izgalmas kettősség mellett 
számos érdekességet tartogat a város: itt született Kodály Zoltán 
zeneszerző, népzenekutató, és Katona József, a magyar dráma-
irodalom kiemelkedő alakja, nevüket és hagyományaikat a mai 
napig hűen őrzi. 

KECSKEMÉT- 
BUGAC 
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1. Bugaci ménes

2. Cifrapalota, Kecskemét

3. Pálinkamanufaktúra, Kecskemét

4. Kodály Múzeum, Kecskemét

5. Fürdő, Kecskemét

6. Bugaci Pásztormúzeum

7. Kiskunsági Nemzeti Park Látogatóközpont

8. Természet Háza, Kecskemét

9. Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület

10. Vadaspark, Kecskemét 

11. Kecskeméti Arborétum

12. Kecskeméti Rajzfilmstúdió

13. Planetárium, Kecskemét 

14. Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, Kecskemét 

15. Úttörténeti Múzeum, Kiskőrös 

16. Gyógy- és élményfürdő, Tiszakécske

17. Gyógy- és termálfürdő, Kiskunmajsa

18. Gyógyfürdő, Kiskunhalas

19. Parkfürdő, Kiskunfélegyháza

20. Gyógyfürdő, Cserkeszőlő

21. Óváros, Csongrád

22. Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Kiskőrös

23. Vadkerti-tó

24. Hajósi pincefalu

25. Tür Kilátó, Baja

26. Paprika Múzeum, Kalocsa

27. Aranymonostor, Bugac

28. Árpád-kori falu, Tiszaalpár

29. Vodica Máriakert Kegyhely

30. Tőserdő, Lakitelek

31. Fürdő, Lakitelek

32. Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza

33. Kiskunhalasi Csipkeház
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A KECSKEMÉTI KAJSZI-
BARACKNAK NINCS PÁRJA 

A több mint 400 éves múltra visszatekintő 
kecskeméti barackpálinkához kezdetben  

a gyümölcsfákat szőlőtőkék közé ültették. 
Később akkora lett az érdeklődés a gyümöl-
csök iránt, hogy végül egyre több fát ültettek. 

E fák zamatos barackjából készítették  
az első nemes italt, amely mára  

hungarikummá vált. 

LAJOSMIZSE LÓHÁTON 
Látogasson el a Budapesttől csak 71 kilo- 
méterre fekvő Lajosmizsére, ahol lehetősége 
nyílik megismerkedni a környék múltjával, 
lovashagyományaival. Induljon ménszem-
lére, csodálja meg közelről a magyar félvért 
és a lipicai lófajtákat, kocsikázzon a puszta 
homokbuckái között, de akár éjszakai 
lovas bemutatón is részt vehet.

UTAZÁS A SZECESSZIÓ 
VÁROSÁBA, KODÁLY SZÜLŐVÁROSÁBA

Kecskemét belvárosában egy pillanat alatt átjárja a 
szecessziós hangulat, elég csak egy pillantást vetni  

a Cifrapalotára. Itt született a híres zeneszerző és  
zenepedagógus, Kodály Zoltán is, akinek nevét  

számos épület és műemlék őrzi.

CSOBBANJON!
Ha jól jönne egy kis pihenés, akkor térjen 

be a környék számos gyógy-, élmény- és ter-
málfürdőjének egyikébe. A térség kiváló gyógy-
vizeit elsősorban nőgyógyászati gyulladások  

és mozgásszervi betegségek kezelésére ajánlják, 
de nemcsak a gyógyulni vágyók élvezhetik  
a vizet, izgalmas csúszdaparkok és élmény- 

medencék sora is várja a vízi 
kalandok szerelmeseit.

KIRÁNDULÁS BUGACPUSZTÁN
Tegyen körutat hazánk egyik legismertebb pusztájában, figyelje meg közelről a 
csikósok életét, vegye szemügyre a kilátótoronyból a bugaci ősborókást, a homo-
ki erdők és homokpuszták között elhaladva csodálja meg a vidék ősi magyar álla-
tait, a racka juhot, a szürkemarhát és a magyar félvér lovat. A Pásztormúzeumot 
sem érdemes kihagyni: a kontyos kunyhó a pásztorszállások hangulatát idézi.

UTAZÁS A 
KUNSÁG SZÍVÉBE: 
IRÁNY KISKŐRÖS!

Ha Kecskemét környékén 
jár, tegyen kitérőt a cso-
dás Kiskőrös felé, ahol a 
híres költő, Petőfi Sándor 
is született. Látogasson el 
többek között szülőházá-

ba, ahol az életútját bemu-
tató tárlaton kívül évente 

több rangos kiállítást 
is szerveznek.

5+1 ÉLMÉNY, AMIT  
NE HAGYJON KI

1200 borospince található a Hajósi Pincefaluban

800 féle fás szárú növény található a Kecskeméti Arborétumban

11 488 hektáron terül el Bugacpuszta

A 18. század óta áll Kiskőrösön változatlan 
állapotban Petőfi Sándor szülőháza

5000-nél is több népdalt gyűjtött Kodály Zoltán

1983 óta újra zöld a Cifrapalota ablaka

2008 óta rendezik meg a Kurultáj hagyományőrző 
rendezvényt Magyarországon

28 féle motívum található a kalocsai hímzésben

60 féle a kiskunhalasi csipke öltésmintája
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SZECESSZIÓS ÉPÜLETEK, 
AMIKET NE HAGYJON KI! 

Népbank 
palota

Városháza

Újkollégium

Cifrapalota

Luther-palota

Iparos Otthon 

Kecskeméti 
Főreáliskola

Kecskeméti 
Városi Kaszinó

Séta a hírös városban
Fedezze fel a várost gyönyörű sugárútja, a Rákóczi út felől. Itt található 
a neoklasszicista stílusú, egykori Városi Mozi 1.  épülete is, ami felújí-
tása óta a Hírös Város Turisztikai Központ otthona, illetve itt működik 
a Leskowsky hangszergyűjtemény. A sugárút a Szabadság térbe torkollik, 
mielőtt továbbáll, érdemes egy pillantást vetni a város legismertebb 
szecessziós épületére, a zöld ablakkeretes, Márkus Géza tervezte Cifra-
palotára 2. . Az épület 1983 óta a Kecskeméti Képtárnak ad helyet, jel-
legzetes Zsolnay porcelánból készült zöld, piros és kék pirogránit elemei, 
illetve a tető mázas cserepei már messziről jól láthatók. A sugárút másik 
oldalán a lenyűgöző, hófehér zsinagóga 3.  áll.

VÁR A TERMÉSZET 
A belvárostól séta távolságban egy igazi oázis 
várja. A 62 hektáron elterülő Kecskeméti Arbo-
rétum 11.  a nyugalom szigete. Játszótér, erdei 
tornapálya és páratlan környezet várja, nem 
csoda, hogy ez a zöld terület  a városban élők 
kedvenc menedéke.

KECSKEMÉTI REPÜLŐTÉR
A várostól északkeletre található a Magyar Hon-
védség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis 12. , 
a magyar Gripen vadászrepülőgépek otthona.  
A bázison szokták rendezni a Kecskeméti Nem- 
zetközi Repülőnapot, ilyenkor két napon át 
izgalmas légibemutatóknak lehet szemtanúja.

TEMPLOMOK ÉS PALOTÁK KÖZÖTT
A népies magyar szecesszió különleges építésze- 
ti remekművei még az avatatlan szem számára 
is könnyen felismerhetők, annak ellenére, hogy 
kevés közülük, ami tisztán szecessziós hagyo- 
mányokat követ. Keresse fel a Lechner Ödön és  
Pártos Gyula tervei alapján épült Városházát 4.   
és az előtte álló Kossuth-szobrot 5. , majd te-
gyen pár lépést Kecskemét legrégebbi, ma is 
álló épületéig, a Barátok templomáig 6. . A város 
másik meghatározó temploma, a copf stílusú 
Nagytemplom 7.  szintén itt található a Város- 
háza szomszédságában. Az Öregtemplomnak 
is nevezett épület a maga 75 méterével nem 
csak a város, de a Kiskunság legnagyobbika.

A VÁROS HÍRES SZÜLÖTTEI 
Kecskeméten született Kodály Zoltán, zeneszerző 
és népdalgyűjtő. Keresse fel a református temp-
lom mellett álló emlékművet 8. , amin Kodály 
egyik leghíresebb műve, a Psalmus Hungaricus 
kottájának egy részletét is megtalálja. De nem 
Kodály az egyetlen a magyar kultúra nagyjai kö-
zül, akit Kecskemét nevelt fel. Itt született a Bánk 
bán írója, Katona József is. Az Emlékházban 9.  
többek között a Bánk bán első kiadásának lapjait 
nézheti meg, de érdemes felkeresni a Kecskeméti 
Katona József Nemzeti Színházat 10.  is.
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Barangolások a  
bugaci pusztában

A Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb területén, a csaknem 12000 
hektáros Bugacpusztán testközelből ismerheti meg a pásztorélet 
romantikáját és az ősi magyar hagyományokat. Pattanjon nyereg
be, és fedezze fel lóháton a homoki erdők és szikes puszták által 
szabdalt tájat! Térjen be a Pásztormúzeumba, ahol a kiállított 
tárgyak, a távolban legelésző szürkemarhák és a puszta látványa 
garantáltan megragadja a képzeletét. Ne hagyja ki a nemrég feltárt 
Aranymonostor romjait sem, amely egykor egy gazdag alföldi 
nagyváros kolostora volt. 

IDŐUTAZÁS A HON
FOGLALÁS KORÁBA
Az idegen csengésű kurultaj törzsi gyűlést 
jelent, az ősi szokás a lovasnomád népek 
jellemző hagyománya volt évszázadokkal 
ezelőtt. Ennek állít emléket a Magyarországon 
először 2008-ban megrendezett Kurultaj – 
Magyar Törzsi Gyűlés, amely a magyarság, 
sőt egész Európa legnagyobb hagyomány-
őrző rendezvénye. Több ezer hun, magyar és 
avar viseletbe öltözött férfi és nő idézi meg  
a magyar rónaság forró homokján a honfog- 
lalás korát. A fesztiválon több nemzet is képvi-
selteti magát, lovas bemutatók, gasztronómiai 
ínyencségek és fergeteges hangulat várja. 

FEDEZZE FEL A TÁJAT ÉS  
ŐRIZZE MEG ÉRTÉKEIT!
A Kiskunsági Nemzeti Park a magyar ökotu-
risztikai helyszínek között is élen jár. Térjen 
be a bemutatóhelyekre, és ismerje meg ala-
posabban a puszta történelmi, ökológiai és 
geológiai sokszínűségét. A kecskeméti Termé-
szet Házában, a Duna-Tisza köze jellemző élő- 
helyeit és az ősi mesterségek sajátosságait 
ismerheti meg. A Naprózsa Ház a térség vé- 
dett területeire, élővilágára hívja fel a figyelmet, 
míg a Tisza-völgyi bemutatóházban a Tisza vál- 
tozásait ismerheti meg. Ne hagyja ki a Tiszaal-
páron található Árpád-kori falurekonstrukciót 
és a Csólyospálosi földtani bemutatóhelyet se.
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Fürdő bakancslista
KISKUNFÉLEGYHÁZA
A 47 °C-os hőforrásra épített, zöld kör-
nyezetben lévő fürdőben maximálisan 
kikapcsolódhat: 4 kültéri és 3 beltéri 
medence, szauna és gőzfürdő segíti  
a teljes feltöltődést.

TISZAKÉCSKE
Pihenjen a családdal a híres baracktermő vidé- 
ken, Tiszakécskén, ahol távol kerülhet a világ  
minden zajától! A Tisza ölelésében található gyógy-  
és élményfürdőben vagy a várostól alig néhány 
kilométerre lévő termálfürdőben is megmártóz-
hat a helyi, gyógyhatású hévízben.

KISKUNHALAS
Kiskunhalas azon kívül, hogy a világhírű halasi csipke 

városa, termálfürdője miatt is igen népszerű: a fürdőt 
minden korosztály igényét figyelembe véve alakították 
ki. A sportolni vágyókat fedett és nyitott úszómedencék,  

míg a gyógyulni vágyókat a reumatológiai megbete-
gedések kezelésére is kiváló gyógyvíz várja.

LAKITELEK
A 2018-ban gyógyvíz minősítést kapott lakiteleki ter-

málvízben többek között a kopásos ízületi betegségek-
ben szenvedők regenerálódhatnak, de a szórakozásra, 
kikapcsolódásra vágyók is megtalálják a számításukat.  
A bővítés alatt álló komplexumban kisebb-nagyobb me- 

dencék gondoskodnak az élménydús feltöltődésről.

KECSKEMÉT
A 17 medencével rendelkező fürdőkomplexumban 
minden adott a tökéletes pihenéshez. Próbálja ki ver-
senyuszodáját vagy élményfürdőjét, ahol pezsgőfürdő 
és további víz alatti masszázselemek kényeztetik, de 
frissüljön fel a Hírös Gyógyvízes termálmedencékben 
is. Relaxáljon a szaunavilágban, a Himalája-só- 
szobában vagy gőzkabinban.

CSERKESZŐLŐ 
A Tiszazug szívében található község 2300 méter 

mélyről feltörő, mintegy 82 °C-os gyógyvízzel büsz-
kélkedő fürdője gyógyászati részleggel is rendelkezik. 
Nyaranta strandfürdőjében is kikapcsolódhat, fedett 

fürdőjének köszönhetően pedig a hideg időben 
is ideális helyszín a pihenéshez!

KISKUNMAJSA
Nem véletlenül nagy kedvenc kicsik és nagyok  
körében is a kiskunmajsai fürdőkomplexum: a ka-
landvágyó fürdőzők kikapcsolódásáról nyaranta  
egy mesterséges tó és csúszdapark gondoskodik,  
a benti térben pedig gyógyvizes medence és  
szaunasziget is várja.
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LUBICKOLÁS A VADKERTI-TÓBAN
Nyári napokon pazar helyszín a hűsöléshez a Soltvadkerten található 
tó, melynek vize gyógyhatású. Vízibicikli-kölcsönző, trambulin, vidám-
park, sőt óriáscsúszda is gondoskodik a kikapcsolódásáról, egy elkülö-
nített részén pedig horgászparadicsom várja a családot. 

A 400 hektáron elterülő Lakitelek- 
Tőserdő védett terület, élővilága 
miatt igazi kuriózum, amit minden-
képp érdemes felkeresnie. A szinte 
érintetlen holtág a horgászokat és  
a kirándulás szerelmeseit is vonzza, 
az itt álló kilátóból csodás pano- 
ráma tárul fel, de csónakázni is jó 
móka errefelé.

Tiszán innen, 
Tiszán túl 

Folyton változó, ezerarcú és vadregényes. A Tisza gazdag növény- és  
állatvilága mellett feledhetetlen programokat tartogat. A Tisza mentén 
haladó EuroVelo 11 kerékpáros útvonalon testközelből fedezheti fel 
a környéket, de a folyó kanyarulatait akár lóháton is bejárhatja.  
A számos aktív program közül kétségtelenül a kenutúrák a legnépsze- 
rűbbek, a lassan csordogáló Tiszán és holtágain csónakázni feledhe-
tetlen élmény. A túrázás szerelmesei az ország második leghosszabb 
túraútvonalának, az egyébként 850 kilométeres Alföldi Kéktúrának  
a kiskunsági szakaszát is bejárhatják. Nyaranta a folyó ezreket vonz, 
köszönhetően a szabadstrandjainak, ahol a buja ártéri erdők, a büfé-
sor, az aranyló homok és a lassan folydogáló Tisza semmihez sem 
hasonló miliője bárkit elvarázsol.

CSOBBANJON TISZAKÉCSKÉN 
A 300 méter hosszú tiszai homokstrandon bát- 
ran fürdőzhet, ugyanis szakképzett vízőrök  
figyelnek a pihenők biztonságára. A strand jól 
felszerelt, vendéglátóhelyek és különféle szolgál-
tatók gondoskodnak a felhőtlen kikapcsolódásról. 
A közelben hajóállomás működik, ahol akár egy 
hajóútra is becsatlakozhat. Nincs is jobb, mint  
a vízről felfedezni a környék élővilágát. 

A HÁRMASKÖRÖS ÉS 
A TISZA TALÁLKOZÁSA
Nyaranta a Csongrádnál lévő, 700 méter hosz-
szú Körös-torok homokfövenye és a sekély vízű 
Tisza együtt idilli látványt nyújt. Talán ez az 
oka annak, hogy a helyet az ország legszebb 
folyami strandjaként emlegetik. De tartogat 
még mást is a település. Régi belsővárosa,  
a hungarikumok listáján szereplő Halászfalu  
műemlékvédelem alatt álló, nádfedeles há- 
zikói között több száz évet utazhat vissza az 
időben. A folyó Csongráddal szemközti partján 
pedig minden évszakban páratlan szépségű 
tanösvények várják.
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5+1 program kicsiknek 
és nagyoknak

ÁLLATI KALANDOK 
Az ország egyik leghangulatosabb állatkertjében, 

Kecskeméten képzeletben elutazhat a Föld összes 
kontinensére: megnézheti a tigris vagy a medve házát, 

sőt a gyerekekkel közösen akár látványetetésen is 
részt vehetnek, amelynek keretében például egészen 

közelről találkozhatnak csacsikkal és lámákkal.

KALOCSÁRÓL INDULT, 
VILÁGHÍRNÉVRE TETT SZERT
 Az élénk színekben pompázó kalocsai hímzés motívumai az 
országban egyedülálló módon a falakról köszönnek vissza 
a kalocsai Népművészeti Tájházban. A csaknem 250 éves, 
vályogból készült „partos ház” a régi paraszti élet minden-
napjaiba enged betekintést, sőt a térség egyedülálló  
népművészetét is megismerheti itt.

A HELY, AHOL A MAGYAR 
NÉPMESÉK SZÜLETTEK

Kíváncsi, hol készültek a csodálatos mesesorozat, a 
Magyar népmesék epizódjai? Tegyen a családdal egy 

stúdiólátogatást a Kecskeméti Rajzfilmstúdióba, ahol 
a 3D-s műhelyek és munkaszobák bejárása során 
bepillantást nyerhetnek a rajfilmkészítés fortélyaiba, 

valamint filmvetítésen is részt vehetnek.

BETEKINTÉS A JÁTÉKOK  
VARÁZSLATOS VILÁGÁBA

Ha családdal látogat Kecskemét környékére, akkor ki-
hagyhatatlan a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely. 
A 18 000 muzeális értékű játék között az ősi eredetű já- 
téktól a hazai iparművészet egyedi alkotásáig mindent 

megtalálnak, sőt ritkaságnak számító bűvészkönyveket 
is őriznek falai között. A helyszínen kézműves-

foglalkozásokon is részt vehetnek.

CSILLAGNÉZÉS A KECSKEMÉTI  
PLANETÁRIUMBAN
Merüljön el a tízezer évvel ezelőtti csillagos égboltban, vessen 
egy pillantást a világ legnagyobb távcsövein keresztül galaxisok 
felvételeire, vagy élje át, milyen egy űrhajóban felfedezni a csil-
lagrendszert. A planetárium különlegessége, hogy egyszerre 
maximum 60 fő befogadását teszi lehetővé, így egy egészen 
barátságos és meghitt programban lesz része.

UTAK ÉS JÁRMŰVEK BŰVÖLETÉBEN 
Csemetéi odáig vannak a motorokért és a kisautókért?  
Akkor biztosan örömmel látogatnak el a Kiskőrösi Úttörté-
neti Múzeumba, ahol testközelből nézhetnek meg például 
egy oldalkocsis motorkerékpárt, ahol testközelből nézhet-
nek meg egy oldalkocsis motorkerékpárt, kipróbálhatják  
a békaátjárót, és megtudhatják, miből és hogyan készí-
tették régen és ma az utakat, amiken közlekedünk.
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Kóstoljon bele  
a Kiskunság ízeibe!

A „Hírös” város minden év áprilisában otthont ad a hagyományokat 
éltető Helyi Termék Ünnep - Hungarikum Fesztiválnak, amelynek 

keretében néptánccsoportok előadását nézheti meg, citerazenekart 
hallgathat, és közben a helyi gasztroremekeket is megkóstolhatja.

A nagy történelmi múlttal rendelkező Kalocsán minden évben fesz-
tivált szerveznek, hogy a helyiek megemlékezzenek a paprikához 

fűződő népművészeti örökségükről. A belvárosban a szórakoztató 
és kulturális programok keretében ismerkedhet meg a tűzpiros 

termésű fűszernövény hagyományával. 

Ha tavasszal Kiskőrös környékén jár, és nosztalgiázni támadna kedve, 
vegye az irányt a Petőfi tér felé, ahol minden évben megrendezik a 
Városalapítók Napja Országos Rétesfesztivált. Nemcsak azt tudhatja 

meg, hogyan készül a rétes, hanem sokféle finomságokat is kóstolhat.

A Szőlő és Bor Nemzetközi Városa címet elnyert Csongrádban 
minden év augusztusában megrendezik a Csongrádi Borfesztivál 

és Kenyérünnepet, amely keretében a csongrádi borokon kívül 
más régiók italait is megízlelheti.

GASZTROFESZTIVÁLOK, AHOVA 
MEGÉRI ELLÁTOGATNI

HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAMOK A 
KECSKEMÉTI HUNGARIKUM FESZTIVÁLON

AZ ARANYLÓ FŰSZER ÜNNEPE: 
KALOCSAI PAPRIKAFESZTIVÁL 

HA KISKŐRÖS, AKKOR 
RÉTESFESZTIVÁL!

AUGUSZTUS ISTENI 
BOROK TÁRSASÁGÁBAN

CSÁRDAÉLET ÉS BETYÁRROMANTIKA 
A Kiskunság végtelen táját gyakran csak egy-
egy csárda töri meg az utak szélén. Itt a finom 
étel mellett, mint amilyen a híres bajai halászlé 
is, a magyar hagyományokkal ismerkedhet 
meg. A tüzes alföldi borok, a lovas bemutatók 
és jó hangulatú cigányzene gondoskodik 
a kikapcsolódásról. 

A PAPRIKA FÖLDJE: KALOCSA
A magyar gasztronómia egyik legfontosabb 
alapanyaga a hungarikumok listáján szereplő 
őrölt kalocsai fűszerpaprika. Szerte a világban 
ismerik ezt a kiváló selymes állagú, tűzpiros 
fűszert, amely kizárólag a paprika húsából 
készül, különleges őrlési eljárással. Enélkül 
elképzelhetetlen a halászlé, a paprikás krumpli 
vagy a környék híres tarhonyás ételei. 

A BAJAI HALÁSZLÉ ÍZE
Ahány ház, annyi halászlé! De egyszer minden-
kinek kötelező megkóstolnia a hamisítatlan 
bajai verziót! A nyaranta megrendezett Bajai 
Halfőző Fesztiválon lesz lehetősége erre, 
ugyanis több száz bográcsban készül az ízletes 
finomság. A jó hangulatú eseményen zenei, 
kulturális és sportprogramokat is látogathat. 

A HALÁSZLEVEK HARCA
Bár nehezen ismerik be egymásnak a két 
változat hívei, a bajai és a szegedi halászlé 
egyaránt fenséges – és egyaránt hungarikum. 
A különbség, hogy a bajai csak egyféle halból, 
többnyire pontyból készül, gyufatésztával és 
passzírozás nélkül.

A Szank központjában található Ízek 
Házában roppanós étcsokiba mártott 
konyakmeggyet kóstolhat. A bonbon 
olyannyira különleges, hogy a kis 
faluba ezrek zarándokolnak el éven-
te, ezzel Szank felkerült az ország  
gasztrotérképére. 
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KECSKEMÉTI PÁLINKA MANUFAKTÚRA  
A Kecskeméti Pálinka Manufaktúra a nemes ital több száz éves  
hagyományainak állít emléket. A Kiskunságon termelt kajszibarack 
és a belőle készült párlat világhíres, kecskeméti barackpálinkát 
pedig először a Zwack család készített. A múzeumban a régi pálin-
kafőzdét veheti szemügyre, de a család történetét is megismerheti.  
A látogatás során keresse fel a jelenleg is működő gyárat,  
ahol természetesen lehetőség nyílik megkóstolni az italt.

Az illatos  
nedűk földje
Ha a Duna-Tisza közén jár, mindenképp ízlelje, tapasztalja meg a ha- 
misítatlan magyar fogásokat, a csárdaélet hangulatát és a világhíres 
kecskeméti barackpálinkát! Gondolná, hogy itt található az ország 
legnagyobb borrégiója is?

CSERSZEGI FŰSZERES

Magyar nemesítés, ami senki előtt 
nem ismeretlen. Ez az illatos, virágos 

és izgalmas fehérbor a térségben 
is megtalálható.

NÉRÓ

Egy újkori szupersztár, gondos kezek 
által elkészítve csúcsminőségű él-

ményt ad, különösen üdítő rosé for-
májában. A néró szőlőből készülő 

bor igazoltan gyulladás-
csökkentő hatású.

IRSAI OLIVÉR

Frissen fogyasztva olyan mint 
az őszi szellő, emellett játékos, 

vidám és könnyű fehérbor. A bor 
nevét egy valóságos személyről 
kapta, Kocsis Pál barátja fiáról 

nevezte el az italt.

KADARKA

A könnyű, gyümölcsös vörösborok 
egyik legjobbika, nemcsak ezen 

a vidéken terem, de igazi otthona 
mégis a Kunsági borvidék. 

ARANY SÁRFEHÉR

A hazánkban őshonos szőlőből készülő bor 
a Kunsági régió szülötte. Kedves arcú, jóivá-

sú nedű, ha itt jár, feltétlen kóstolja meg 
egy helyi termelő pincéjéből.

KÖVIDINKA

 Régi idők új köntösbe bújtatott bora, 
ami sokkal többet nyújt, mint amit 

a neve sejtetni enged. A filoxéravész 
után hazánkban ez a szőlőfajta terjedt 

el leginkább, az Alföldön a mai 
napig meghatározó fajta.

OLASZRIZLING

Ahogy szinte mindenhol 
az országban, itt is jelen van 

az olaszrizling, de a régió 
minden szegletében más 

arcát mutatja.

BORFAJTÁK, AMIK KÓSTOLÁSRA TERMETTEK

Tervezze meg bortúráját a bor.hu 
weboldal segítségével!

A KISKUNSÁGRÓL A VILÁGHÍRNÉVIG 
A kecskeméti barack nemcsak országosan, de világszinten is elismert. 
Különösképpen a belőle készült barackpálinka, ami kizárólag kecskeméti 
kajszibarackot tartalmazhat. Az eredetvédett magyar termék a hungari-
kumok listájára is felkerült. 

MÚLTIDÉZÉS A PINCEFALUBAN
A pálinka mellett a régió bortermelése is kimagasló, a Hajós-Bajai, 
Kunsági és a Csongrádi borvidékből álló Duna Borrégió az ország leg-
nagyobbika. A sváb népi hagyományokat őrző Hajós városától mind-
össze 3 kilométerre található a világhírű Pincefalu, amely 1200 löszbe 
vájt borospincéjével egyedülálló népi építészeti látnivaló. 

TESTES ÉS GYÜMÖLCSÖS KÉZMŰVES SÖRÖK VÁRJÁK 
Több kisüzemi sörfőzde is működik a térségben, ahol remek italokkal
várják. A Kiskunfélegyházán található műhelyben ribizlis és meggyes
söröket is kóstolhat, Kerekegyházán a világos és barna változatok
legendásak, Akasztón többek között Indiai Pale Ale-t és Félbarna
szűretlent talál, Kecskeméten pedig az évszázados sörtermelés előtt
adóznak például a Pils12 vagy a Búza nevű italaikkal.
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UTAZÁS EGY VADREGÉNYES 
VIDÉKRE: IRÁNY SZARVAS!

KISKUN EMLÉKHELY

SZÁRNYALÁS SZOLNOKON

A hazai repüléstörténet relikviáit, sőt hadire-
pülőgépeket is szemügyre vehet a Közép-Kelet- 
Európában egyedülálló repüléstörténeti kiállító- 
helyen, a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumban. 
A 60 000 m2 alapterületű hely felfedezésére 
érdemes egy egész napot rászánni. A kiállítás 
megtekintése után szimulátorba ülve kipróbál-
hatja magát pilótaként, a 3D karikában pedig 
átélheti, milyen lehet űrhajósnak lenni.

A már az ősidőkben is lakott történelmi város 
nemcsak a termálvízéről híres, bővelkedik tör-
ténelmi látnivalókban is: legrégebbi műemléke 
a Szent Miklós magyar ortodox templom, fő 
múzeuma a Koszta József Múzeum, de érdemes 
egy sétát tenni a különleges fákkal beültetett 
Széchenyi-ligetben is. Szentes határán található 
a középkori műemlék, az ecseri templomrom.

Részesüljön abban az óriási élményben, hogy 
ellátogat a Kiskunhalasi Csipkemúzeumba, és 
közelről megnézi a híres halasi csipkét! Az ap-
rólékosan kidolgozott csipke védjegye a három, 
egymáson keresztbe fektetett hal, grammon-
kénti értéke pedig vetekszik az aranyéval.

A Duna-Tisza közén fekvő Szankon található 
emlékpark a környéket évszázadok óta bené-
pesítő kunok szellemi és kulturális örökségét 
mutatja be. A történelmi tanösvényen a feltárt 
templomromon és Árpádkori földházon kívül 
jurtákat is láthat.

Szarvas nemcsak attól különleges, hogy itt 
talál ható hazánk legnagyobb arborétuma, 
hanem attól is, hogy itt kapott helyet az ország 
egyetlen interaktív parkja, a Mini Magyaror-
szág makettpark, amelynek meglátogatása 
izgalmas családi program. A Körösvölgyi Láto-
gatóközpont mellett az Anna-ligetben egy hatal-
mas gyerekbarát állatparkot is kialakítottak.

Kiskőrösön található a világhírű költő szülő-
háza, amely már az 1880-as években is fontos 
zarándokhely volt. A ház falai között őrzik a csa-
lád egykori bútorait, az épület mellett álló két-
szintes emlékmúzeum pedig a költő életét 
mutatja be. A minden évben megtartott, több 
helyszínen zajló Petőfi-szilveszter alkalmával 
színes kulturális programok várják, sőt akár  
a helyi evangélikus templomba is látogatást 
tehet ezen a napon, ahol megtekintheti a költő 
eredeti születési anyakönyvi kivonatát.

A nagy meleg vízközelben könnyebben elvisel-
hető, pláne az ország egyik legkülönlegesebb 
természeti kincsének, a Kőrös-toroknak a part- 
ján! Ha augusztusban jár erre, részt vehet a több 
napon át tartó fesztiválon, ahol minden generá-
ció fergetegeset bulizhat.

Látnivalók a környéken

KTN FESZT, AZAZ KŐRÖS
TOROKI NAPOK CSONGRÁDBAN

KISKUNHALAS – A HALASI 
CSIPKE HAZÁJA

SZENTES – AHOL 
32 TERMÁLKÚT ÜZEMEL

KISKŐRÖS  SÉTA PETŐFI 
SÁNDOR SZÜLETÉSI HELYÉN
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Fedezze fel Szegedet  
és térségét is!
CSOBBANJON!
Eredetvédett alkotás Makó nevezetessége, az 
organikus építészet egyik kiemelkedő műreme-
ke hazánkban. Maga a tervező, Makovecz Imre 
mondta, hogy az általa megálmodott fürdő 
a víz és a tisztaság temploma. A Hagymatikum 
gyógyvize kiváló az idegfájdalmak és az ízületi 
kopások orvoslásában. Látogasson el Móraha-
lomra is, ahol 3000 négyzetméteres élményfür-
dő várja a pancsolni vágyókat, míg a gyógyvizes 
medencék hatékonyak a térd- és vállízületi 
betegségek kezelésében.
 

JÁRJON ŐSEINK NYOMÁBAN!
Ópusztaszer már a honfoglalásról szóló törté-
netekben is szerepel. Nem véletlen, hogy ép-
pen itt alapították majdnem ezer évvel később 
a Nemzeti Történeti Emlékparkot, amely az ősi 
magyar szokások és hagyományok őrzését tűzte 
ki célul. A helyszínen megtekinthető a monu-
mentális Feszty-körkép is, mely a honfoglalás 
történetét meséli el. Számos emlékmű, tradici- 
onális építmény és foglalko zás bemutatása segít, 
hogy megismerhesse elődeink kalandos életét.
 

LESSE MEG SZEGEDET 
MADÁRTÁVLATBÓL!
Ha vállalkozik arra, hogy felsétáljon a Dóm 287 
lépcsőfokán, a templom tornyából a pezsgő 
főutca, az egymást érő kávézók és éttermek, 
a városképbe mozaikszerűen illeszkedő, szecesz-
sziós épületek, valamint a kanyargó Tisza pazar 
látványa fogadja.

NÉZZEN SZÍNDARABOT A 
CSILLAGOS ÉGBOLT ALATT!
A Szegedi Szabadtéri Játékok minden nyáron 
kortárs és klasszikus előadásokkal várja a kul-
turális élményekre szomjazókat, amelyekhez 
a monumentális Dóm adja a lélegzetelállító 
dísz letet. A musicaltől a vígjátékig számos 
előadás közül választhatja ki az Ön számára 
leginkább csábítót.
 
 
KÓSTOLJA MEG A HUNGARIKUM 
HALÁSZLEVET!
Ha van étel, amely Szegedet és térségét jelké-
pezi, akkor az a tiszai halászlé. A helyi fűszer- 
paprikából, a Tiszából kifogott négyféle halból, 
a makói hagymából és a környéken termesztett 
csemegepaprikából készülő leves az év bármely 
napját ünnepivé varázsolja. 
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