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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

A Homokhátság buckái között meg
búvó napsárga tanya várja a fáradt 
vándorokat már évtizedek óta a Kecs
kemétet és Lajosmizsét összekötő sóhordó 
út mentén. Az egykori kúria szóló szőlővel, csengő al
mával, mosolygó barackkal, hamvas szilvával, lekvárok
kal és gyümölcslevekkel kínálja az ide betérő vándoro
kat, természetjárókat és kulináris élvezetekre vágyókat. 

A Talfája csatorna, az akácos erdő, a kicsiny halas tó és 
a természet hasznos élőszervezeteivel egyensúlyban élő 
gyümölcsös egy különleges sétára hívja a látogatókat, 
amely gyermekeknek, kertszeretőknek és szakemberek
nek egyaránt kínál programot a „Szél Hangjai Tanösvényen”. 

A túra egyes állomásai bemutatják a Kiskunság sajátos 
klímájára jellemző flórát és faunát, amely hosszú évszá
zadok óta megbonthatatlan szövetségben él egymással.
 
Jöjjön el és fedezze fel családjával, barátaival, kollégáival 
a kiskunsági akácos erdők susogását, homoki lennel és 
pipaccsal tarkított rétek duruzsolását és a rejtőző mada
rak csicsergését a Kujáni Tanyán.
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A Rendek Tanya negyed százada 
termelő és szellemi műhelye a ha
gyományos, teljes körű gazdálkodás
nak és oktatásnak, amit elsőként kezdett 
el az országban. Hasonló szellemiségű tagsággal 2001
ben alakult meg a Kiskunsági Hagyományőrző, Kéz mű ves 
és Turisztikai Egyesület a Rendek Tanyán, ahogy a nem
zetközi Slow Food mozgalom 2003ban induló magyaror
szági tevékenysége is.

A közel 20 hektáros gazdaságban őshonos növények ter
mesztése, feldolgozása és régi magyar fajta állatok tar
tása folyik ellenőrzött ökológiai gazdálkodással. A gaz
daság családi összefogással és sokrétű együttműködéssel 
tudja magát ma is életben tartani. A hangsúlyt – fizikai 
tevékenységeinkkel kombinálva – az oktatásra helyezzük.  
A hagyományos termelési és tartósítási eljárások, étke
zési szokások, népi gyógyászat, népi építészet, lélekápolás 
az egészségnek szerves része. 

A „Szél Hangjai Tanösvény” egy lehetőséget kínál a vendé
geknek, a szél által alakított dűnékben taposhatnak, sza
badon engedhetik a városban beszorított gondolataikat. 
Megpihenve kóstolhatják a Kiskunság különleges, régi íz
világát a helyben termelt biológiai sokféleségből.
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