Felhívás
általános iskolás tanulók részére

Tisztelt Intézményvezető!
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság az alábbi játékos vetélkedőkön,
programokon várja az érdeklődő iskolás csoportokat

2015. február-augusztus közötti időszakban.

1, „A pásztorok viselt dolgai”
Néprajzi verseny általános iskolák 4-5. évfolyamos tanulói számára (akár vegyes
korosztályú csapatoknak is), a HNPI működési területén. A 2 fordulós levelezős verseny
kiemelten a Hortobágy néprajzi értékeiről, a pásztorok használati tárgyairól,
szókincsgyűjteményéről, a pásztorkodás szokásairól szól.
Döntő: a 10 legjobb csapat részvételével 2015. április 25-én (szombaton), a Kihajtási
ünnepen, Hortobágyon.
Jelentkezési határidő: 2015. február 20.

2, „Az alföldi erdők élővilága”
Vetélkedő általános iskolák felső tagozatos tanulói számára. A vetélkedőre vegyes
korosztályú csoportok is jelentkezhetnek. A verseny során megismerkedhetnek a gyerekek
az alföldi erdők típusaival, azok élővilágával. Az idei évben nagy hangsúlyt fektetünk a sziki
tölgyesekre, a puhafaligetekre és a nyírlápokra, azok jellegzetességeire, a területen
megtalálható fajokra.
Döntő: a 10 legjobb csapat részvételével 2015. május 8-án (pénteken), a Madarak és Fák
Napja alkalmából, Hortobágyon.
Jelentkezési határidő: 2015. március 16.

3, „Csodálatos Vadvilág”
A Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közös
pályázati felhívásban vetélkedőt szervez általános iskolás tanulók két korosztálya számára
(3-4. és 6-7. osztály) az állatvilág érdekes szereplőinek megismerése céljából. A
vetélkedőre vegyes korosztályú csoportok is jelentkezhetnek.
Döntő: a 10-10 legjobb csapat részvételével 2015. május 21-én (csütörtök) és május 22-én
(pénteken), Debrecenben.
Jelentkezési határidő: 2015. február 27.

4, „A Mi Hortobágyunk”
3 fordulós levelezős verseny a Hortobágyról. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a
Hortobágyi Nonprofit Kft. és a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. természetismereti és
néprajzi versenyt hirdet általános iskolák 6. osztályos tanulói számára a HNPI működési
területén.
Döntő: a 6 legjobb csapat részvételével 2015. június 5-én (pénteken), Hortobágyon.
Jelentkezési határidő: 2015. február 13.

5, „Ízekre szedve” — alkotópályázat az ízeltlábúakról
Alkotópályázat a Szentjánosbogár Évében az ízeltlábúakról és azok életéről óvodásoknak,
általános iskolák alsó és felső tagozatos tanulói, illetve középiskolások számára, 4 korcsoportban.
Eredményhirdetés, díjátadó ünnepség: 2015. április 24-én (pénteken) a Föld Napja alkalmából,
Hortobágyon. Az ajándékokon kívül minden nyertes gyerek és felkészítő tanár madárgyűrűzési
bemutatón vehet részt ezen a napon, Hortobágyon (időjárásfüggő).
Beküldési határidő: 2015. április 1.

6, Állati mesék, mesés állatok — meseíró verseny
Gyertek el osztályotokkal, csoportotokkal, családotokkal a Hortobágyra, ismerjétek meg a
Hortobágy lakóit, és élményeiteket írjátok meg mese formájában! A mesék szereplői a
Hortobágyon élő állatok lehetnek.
A vetélkedőt 3 korosztály számára (óvodások, alsó- és felső tagozatos iskolások) hirdetjük meg.
Minden kategória első helyezettje családjával együtt meghívást nyer a decemberben induló
Mikulás-vonatunkra (Zöld Mikulás rendezvényünkre).
A határidőre beküldött mesék felkerülnek a HNPI facebook oldalára is, ahol a
nagyközönség kiválasztja a számára legkedvesebbet. A közönségdíjas mese írója
családjával együtt egy egynapos hortobágyi kirándulást nyer.
Eredményhirdetés: a Vadaspark napján, szeptember 12-én, Hortobágyon
Beküldési határidő: 2015. augusztus 31., a dora@hnp.hu e-mail címre.

7, „Vadló születik” és egyéb névadó versenyek
Tavasszal születnek a vadlócsikók. Elnevezésükhöz kérjük a gyerekek segítségét.
2015-ben "S és SZ " betűvel kezdődő lány és fiúneveket várunk.
Az idei év folyamán a vadlócsikók mellett az őstulok borjak elnevezéséhez is várjuk a
gyerekek segítségét. Az elmúlt évben egy fiú és egy lány görénnyel, és egy lány nyesttel is
gyarapodott lakóink tábora, valamint egy szárnysérült kabasólyom is került hozzánk,
akiknek még nincsen nevük. 1 fő maximum 3 fiú és 3 lány nevet küldhet be fajonként.
A legjobb nevek beküldői egyben az állatok örökbefogadói is lesznek. A nyertesek
családjukkal együtt részt vehetnek a keresztelő ünnepségen és egy kellemes napot
tölthetnek a Hortobágyi Vadasparkban.
Ünnepség időpontja: 2015. szeptember 12., a Vadaspark napja
Beküldési határidő: 2015. augusztus 31., a vadaspark@hnp.hu e-mail címre.

8, Akciós osztálykirándulások
Hortobágy, hazánk varázslatos szépségű tája, amely rabul ejti az ide látogatókat, új
programokkal várja a kedves érdeklődőket. A program szakvezetett múzeumlátogatást
(Pásztormúzeum, Körszín, Hortobágyi Csárda, Látogatóközpont természetrajzi és „Darvak
világa” kiállítása) és választhatóan kézművesfoglalkozást, halastavi madarászatot vagy
vadasparki látogatást foglal magában.
A program május és június hónapokban hétköznapokon választható.
Jelentkezni és érdeklődni lehet:
Email: oktatas@hnp.hu, +36 30 894 0941

9, Pedagógus Nyílt Nap a Hortobágyon!
2015. április 18-án (szombaton) a nemzeti park munkatársai nyílt napot szerveznek
pedagógusok számára. A program során a néprajzi kiállítások megismerése mellett a
kisvasút és a vadaspark megtekintése, valamint egyéb programlehetőségek bemutatására,
illetve kipróbálására is sor kerül egy egész napos kirándulás keretében. Az előzetesen
bejelentkezett pedagógusok részére korlátozott férőhellyel ingyenes buszjáratot
biztosítunk Debrecen-Hortobágy között. Akik nem Debrecenből indulnak, nekik önállóan
kell megoldani az utazásukat. A regisztráció feltétlenül szükséges a nyílt nap gördülékeny
előkészítése miatt. Egy intézményből maximum 4 fő jelentkezhet.
Jelentkezni lehet: dora@hnp.hu, jelentkezési határidő: 2015. április 10.

10, Családi hagyományőrző tábor a Hortobágyon
2015. június 29-július 3.
Olyan családok jelentkezését várjuk táborunkba, akik szívesen fogyasztanak hagyományos
étkeket, segítenek azok elkészítésében, kézműveskednek, kirándulnak, táncolnak, zenélnek
és olykor csak egy nagyot pihennek. Minimum létszám 15 fő, maximum létszám 35 fő.
Jelentkezni lehet a dora@hnp.hu e-mail címen.

11, Felfedezések és kalandozások a Hortobágyon – 2015. július 6-10.
5 napos, ottalvás nélküli — napközis —tábor a Hortobágyi Vadasparkban.
Olyan gyerekek jelentkezését várjuk, akik szívesen megismerik a Hortobágy élővilágát,
majd bekapcsolódnak a Vadasparkban élő állatok megfigyelésébe, gondozásába. A gyerekek
csoportos utaztatását vállaljuk Debrecenből és Balmazújvárosról.
Minimum létszám 15 fő, maximum létszám 35 fő.
Jelentkezni lehet a dora@hnp.hu e-mail címen.

12, Kalandra fel! – 2015. augusztus 3-7.
Olyan gyermekek jelentkezését várjuk egyhetes táborunkba, akik készen állnak egy kis
kalandozásra, élmények gyűjtésére, a természet felfedezésére, a vadasparki állatok
gondozására.
Minimum létszám 15 fő, maximum létszám 35 fő.
Jelentkezni lehet a dora@hnp.hu e-mail címen.

13, Madárgyűrűző tábor – 2015. augusztus 24-28.
A Magyar Madártani Egyesület és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közös
szervezésben madárgyűrűző, önellátó tábort hirdet Európa egyik legnagyobb és
legjelentősebb madárvonuló helyére, a Hortobágyi-halastóra. A gazdag madárvilág
megismerése, részvétel a vonuláskutatási tevékenységben - tudományos célú
madárgyűrűzés Helgoland-csapdával és függönyhálókkal. A résztvevők szakmai irányítás
mellett részben önálló munkát végezhetnek.
Maximum létszám 15 fő. Ajánlott korosztály: 12 éves kortól
Jelentkezni lehet a pusztaidori@hnp.hu e-mail címen.

A vetélkedők, táborok, kirándulások részletes kiírásai a nemzeti park honlapján
(www.hnp.hu), a környezeti nevelés címszó alatt tekinthetők meg.
A honlapot folyamatosan frissítjük.

A vetélkedőkre jelentkezni az alábbi internetes felületen keresztül lehet:
http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/kornyezeti-neveles/oldal/jelentkezesi-lap

A programokkal kapcsolatos bővebb információ:
Leskuné Bikki Dóra
Tel.: 30-565/7960
E-mail: dora@hnp.hu

